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ஈ�ெற��த தா��
ஈ�இைணய�ற அ�வாசா��
அ�ைம�� த�ைத��,
ெபற�க�ய ெப�ேறா�மான

ெதயவ���. உலகநாத� கமலா அவ�க����,
எ�ைன க�ஞனா��
அழ�பா��க
ப��� த�த ��ய த�ைத

ெத�வ���. ேசா.த�ழர� அவ�க����,
ேப��கா�� வள��த
ெப�ய�மா… ெப�ய�பா…
ெத�வ��� வ�� - ��ைகயா அவ�க����
இ�ெதா���..

சம��பண�…



வரலா��� வா�� ஐயா உலகநாதேர!
-எ��ேர P.மா��க�

��தைன����-�ற�பா��ய�

��தைன� ���-ஐ�தாமா�� �ைற� நா�� ��மல� ெவ��ட
�ைன�ேதா�. ஐயா! ஆனா�, இ�� உன� �ைன� நா� மலரா� ஆ��ேற
ஐயா. உன� ஊ�ம�க� ஒ���� �� வா��கால�ேத உ�ன�ைவ� ேபா��
ஊ��� வா���னேத. �ற�த ம��� ெப�ைம ம��மா? அயலக���
ஆ�ரமா�ரமா� உ�ைன ேபா����றனேர � அ�வாேயா! இ�மலைர �
ெப�ற ம�க� உன�� கா��ைகயா��னேர. அய� நா��� ெபா�� ேதட
ெச�ற ேபா�� Dr.அ�ேப�கைர மறவாம�, அவர� வரலா�ைற
அவ�ெத�ய அ���தாய�ேறா. இ��யநா�� �த��ர�ைத ெப���த�த
கா�தய�கைள� ேபா�� “�த��ர� நட�� வ�த பாைத” - என வரலா�
சைம�தாய�ேறா. ஆ�த�ழா� அற� - �ற� எ�� த�ழ�� வா��யைல
அ��� ஆவண� ஒ��! அ�� �ர���� �ர��, �க�ேச��த வா���,
அற�ெந���, அ��சா� �லவ�கைள ேத��ெத��� �றநா�� கா�ய�ைத
�க��� வரலாறா� த�ழக���� த��� அ�ேறா!

வரலா��� வா�வ� ஏேத�ேற அ�வாய�யா. எ�ெவ�� �����
வரலா�ைற ஆதாரமா� ெஷ���� ச�க ெப�ைம ��� ���ைம
வரலா��� வாழைவ�தா�. அ� எ�ன வரலாேறா! �ேவக�ேதா� ��ய
�ரமா� உட�� ெந��� ஆ��ேலய அர�� ெவ���ட��� ����
�வக�ைக� �ைமைய ��டா� என � சைம�த சா��கேள சா��யா� கா��
த��ற�. அத�� சா�றா� �வக�ைக ேவ� நா��யா� ம�ம�டப���
����� �ைன� ���ேயா� உண�வா� � இ����றா� ஐயா.

��தைன� ��ெத�� ���� ப����ைக எ�ப�� �வ��ேனாெமன
இ�� �ைன�ைக�� ெம� �����த�யா. ��வ��க�� �க���
வரலாறா� ஆ�ற� �� எ��தா� ஆ�� �ற� ெப�ற ��� என அ���
�ரவல�க� உைம ஆ��யரா� ஏ�ேறா� ஐயா.

ந� ச�க ��தைலய�� இ��ய நா��ன� அைன�� ��தைல���
அற� சா��த வ��� ெந�சா��� க��ைரக� பல �����. ஜனநாயக
மரைப ேபா�� அர�ய� அைம��� வ���� சைம���ட க��ைரக�
உ�மா� எ�த�ப�ட� ஏராள�! ஏராள�!

அர�ய� அ���வ� �த� வ�லா�ைம அர�ய� வைர எ�வ���
ெச�வெத�� எ�தைணேயா எ���ேர! ச�க, அர�ய�, மத, ெபா�ளாதார
ெபா�� ெசா�ெறாடரா� எ��� ஆ�ற� ெப�ேறாரா� �க��தா� ஐயா.



��� �ய��யா� ெதாட��த ந� “��தைன���” இ�றள��
ெதா���� ெபா�ெவ��� வ�வத�� ச�க கடைமேய காரணமா��.
அ��க� ெசா��� ஐயா “ச�க���� ந�மா� இய�ற அள� ஏதாவ� ெச�ய
ேவ���” எ�ற அ�த ம��ர� ெசா�ைல வ�நட��� வா��யமாக
ெகா���ேறா�.

அ��ட�

���ெச�வ� அவ�க�
��தைன���� - ஆ��ய�
வார�� ஆ�ஸ�
இ��ய�மான�பைட (ஓ��)

உலகநாத�; ெபய��ட ெப�ேறா��� �த� வண�க�!

ெபய��� ஏ�ப ச�தாய உல�� நாயகனா� அ��, ஆ�வ�, அ�கைற,
அட�க�, ெதா��, ேதாழைம எ�ற உய�ப��கேளா� அர�ய� �த�
த�ழா�வ இல��ய� வைர த��கர�� உல� வ�தாேய! சா� ெபயைர
சகல�� ப��க��க “����ல� எ�ற ெபய�� ���த�க� ெச�தாேய!
ச�தாய ��தைன�� ����ண���, �ேவக�� ம�க�ைடேய
பர��ட”��தைன-���" எ�� மாத இத� �வ�� மக�தான ப�
ெச�தாேய! இய�ைகேய உைனஅைடய இற�ைப ெகா���ன��
எ��ட���� ������ட ேபா�� உ� ��கா�ைன�க�� ெந�ச�
�ைற����� உ� �தலா� ஆ�� �ைன� நா�� ��தான ந�
�ைன�மல� ெதா��த எ�லா ந� உ�ள�க��� ந���ட� எ�
ெந�சா��த ந�வா����க�! அவ� ெதா�ட �கர�கைள ெதாட ��யா
��டா�� அவ� இ�ட வ��தட��� எ��� அவ� வ���
பய��கலாேம!

அ��ட�,



மன� ஏ�கா மரண�
க�ஞ� - மா�க� ச�ேதா� M.Com.,

��தைன���� பைட�பா��

ஒ� ச�தாய� வரலா� ெத�யாம� வா����ட� �டா� எ�ற வைக��
ம������ய ��தைன ���� ஆ��ய��, ச�க ��தைனயாள��,
ெவ�ைம உைட�� வல� வ�� உ�ைமகைள� த� ச�க����
எ���ைர�த எ�ைமவா� ஐயா ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க� த�
ச�க வரலா� ப��ய ஆ��தரமான உ�ைமகைள�� ஆதார���வமான
�ள�க�கைள�� மைற�த வரலா�ைற ���� உ�������
கா����ளா�.

வள��� வ�� நாக�க உல�� இ��� ஆணவ�ப�ெகாைலக�
நட��ெகா�� தா� உ�ள�. ேதவேகா�ைட அ�ேக உ�ள நாகா��� ஓ�
உ�ைர ப�வா��ய ெகா�ர�, அத� தா�க�ைத ��ைமயான
�ள�க��ட� ெத�ய� ப���யத� �ல� சாமா�ய ம�களா�� ����
ெகா�ள உத�ய�.

வா��ைக�� சாதாரண ���� �ைல�� வா�� மாணவ�
வள����� தைட�க�லாக இ���� “��” ேபா�ற ேத��க�� அத�
எ�ெரா�யான அ�தா�� மரண�� ���� �கழ�டாம� த��க
இ�ேபா�ற ேத��கைள மா�ல அர� த� க���பா����� ெகா�� வர
எ�ேலா�� ஒ��ைண�� ெவ�� காண ேவ��� என வ������றா�.
இ� இைளய ச�க��� �� ெகா�ட அ�கைறைய உண����ற�.

�வக�ைக� �ைமைய ��ெட��க� ���ைரயான �யாகம�ைக ���
�த�, ெமா��காக, ேதச���காக, இன���காக, காத��காக வரலா���
நம��� ெத����, ெத�யாம�� இ���� ��த ெச�ம�கைள
ப��ய��� ஆ��ய�� வரலா��� வா��� ெகா�����றா�.

ஐயா ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க�� ச�க�ெதா���,
ெபா�நல� ேபர��� ��ட ெந��கால� இ�ச�க��� பய�����க
ேவ��ய �ைல�� �ர���டவசமான� அவ�� மைற�. இ��� மன�
ஏ�கா மைறவாகேவ உ�ள�.

ச�க��� �� ெகா�ட ப���, அத�கான ��தைன ேதட�க��,
ச�க���� ஆ��ய ெபா�நல�ெதா���, ஆ�டா�� கால� கா�யமா�
வா��.



வா��தவய��ைல, ��சய�,
வர�ேபா�� ச�த��� ேப�� உ�க� �கைழ..



எ��� �ைல��� !
தமய�� சா�நாத�

ஆ��ைய,
காைர���

ஆ��ய�� க��ைரக� அைன��� நா�����, ம�க���� பய��ளதாக
அைம���ள�. சா�, மத� கட��� ெபயரா� ம�கைள மா�களா��
ஏமா�� அ�ைம�ப���வைத ெத��ப���ய �த� பாரா�����ய�.
அர�ய� ��தா�த�க� ேவ�ப�டா�� ம�த ேநய�ைத��,
கலா�சார�ைத�� க��� கா��� ப�� ேவ��ெமன த��
இைளஞ�க��� �க��ய� தைலயாய க��தா��. ஊழ�� இ�ைறய
�ைலைய ‘ேவ�ேய ப�ைர ேம��தா�’ எ�ற க��ைர�� காண ���த�.
உய� அ�கா� �த� கைட�ைல ஊ�ய� வைர ெசய�ப�� �ைறைய
�ள��� ��ய �ைற அ�ைம. நா�� ம�க�� மன�க�� ஒ��ைம
உண�ைவ உ�வா��� உண��� ���த வா��ைதகைள ப��த ந�
ஆ��ய��� ந��ைய��, வா����கைள�� ெத����� ெகா��ேற�.

ஆ��ய�� ந��ணமான ம� அ��தாைமைய �� உதாரணமாக
ைவ�� இைளஞ�க�ட� ம��� ெக�த� ப����, அத� �ைள�க�
ப���� �� இைளஞ�க� மன�� ��ய எ���ைய ஏ�ப�����ளா�.
எ��தாள��, ஆ��ய�மான என� ம������, ம�யாைத���,
அ�����, பாச������ய என� மாமா அவ�க�� ெதா��� �லா�
‘��தைன� ���� ���ய� ��க��’ எ�த� ப��த இளம�
அ��ைடந���� பாரா���கைள ெத����� ெகா��ேற�. இ��� �ல
கால� எ�க����, ச�தாய����� வ�கா��யாக �ள��வா�க� என
�ைன�த ேவைள�� �ளா���� ெகா�� எ�கைள ஆறா�ய��
ஆ�������க�. மாமா�� எ�ைம��… �க��… எ��� �ைல���.

அ��ட�
தமய�� சா�நாத�



��தக�க� ேப�� ெகா�ேட�����

தா�தா ��க� இ�லாம� நா� எ�ப� வா�வ� ? என�� வ�கா��வ� யா�
? எ�� பல ேக��க� என���. ஆனா�, இ�ேறா ��க� இ�லாம� ஒ�
வ�ட� உ��ேடா�ய� கால��� ேகால�. ��க� அ��லக ஆசா�.
பைட�த ��தக�கேளா ஏராள�. வா��ய ���கேளா ப�பல! ஆனா�
என��� ெத��தெத�லா� பாச� ம��ேம �ைற�த தா�தாவாக� தா�.

கச�காத ேவ�� ச�ைட, க��ர நைட, எைத�� ச����� ���ச�.
ேபாரா�ட� எ�றா� உடன�யாக �ள����க�. ஏ� எ�� ேக�டா�
’ச�தாய���காக’எ�பேத உ�க� ப��. ப��ைக எ�றா� உ�சாக� எ�
அ�� தா�தா�ட� கைட�� உலா. ��கா �ைன�க�. யாைர��
��ப��தா ெசா�க�. ேகாப� வ�தா� ெமளன�. எ�ப� தா�தா,
ஆ�ச�யமாக உ�ள�. �ைன�க �ைன�க �ய�பாக உ�ள�. அைன���
����� வ����ட�. தா�தா, பா�� இ���� வைரதா� ம������,
ச�ேதாச��. எ�ேபா� ��க� �����கேளா… உ�கேளா� மைற����ட�
எ�க�� �ழ�ைத� தன��. உலக� உ�ளவைர உ�க� ��தக�க� ேப��
ெகா�ேட�����.

எ��� உ�க�� ��கா �ைன��
அ�� ேப��

அ.�ேனா�� அ��ைடந��



தா�தா…
ம�ம� அ��ைடந��

���ைன� ��� பைட�பா��

தா�தா…
நா� க� �ற��
உலைக பா��த ேபா�
உ�ைன பா��த என�� - இ��
� க��� இ��லைக
பா��க மற�தைத
பா��க இயல��ைல…

தா�தா…
ஊெர�லா� எ�ைன�
ேப�வ�தா� இ��
உ�கைள நா� எ���ேற�
கால��� மா�ற�ைத
ஏ�க இயல��ைல

தா�தா…
உ�க� வ�ைய
நா� ெதாடர
வா����ப�
வண���ேற�…



எ��ைர

ேம 24� ேத� 2008� ஆ�� அ��� �கவ� எ�க� அ�மா கமலா
உலகநாத� இற�த நா�. அ�த இழ�ைப அ�பா
ஈ�க���ெகா����ைக�� நவ�ப� 16� ேத� 2018� ஆ�� எ�க���
க��� நாளாக அைம�த�. அ���� ேபசாதவ�, தா�� அ�ைப��,
த�ைத�� அ�கைறைய�� ெகா�� வள��த எ�க�� அ�� அ�பா
��.ேசா.உலகநாத� அவ�க� மைற�த நா�.

75-வயெத�றா�� இவ� இைளஞரா- ��யவரா?! என �ய�க ைவ���
அள��� �����பானவ�. எ�ேபா�� ச�க� - அர�ய� - இல��ய�
இவ�ைற ைமயமா�� இய��யவ�. அ��சாவா�, " ��தைன� ����"
ஆ��ய� ச�தாய ��ேனா�யா� �ள��யவ�.

இ�ேபரப�ட ஐயா ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க��
�தலாமா�� �ைன� நா�� “��தைன� - ����” ெவ�வ�த
க��ைரகைள ெதா��� ெவ����கேள� என ��ெப�� ச�தாய
��ேனா� �.எ��ேர மா��க� ஐயா எ��ட� தன� க��ைத
��ைவ�தா�க�.

அ�பா�� �ைன� நாைள ெவ�� க������களா�,
�ர��வைத�கா����, "��தைன� ���� ���ய���க� எ�ற ெதா���
�ைல ெவ���வேத �க��ற�த க��ைகயா�� என உண��ேத�.

இ�த ���� அழ� ேச��த " அ�ேப�க� ஆ�வாள�" ��.எ��ேர
மா��க� ஐயா அவ�க����, ��.எ�.ஆ�.ப��ண� ���ெச�வ�
அ�பா அவ�க���� ��ம�.ேச.மா�க� ச�ேதா�, மக� ம�ம�
அ��ைடந�� அவ�க����, ��ம�. தமய�� சா�நாத� அவ�க����
இ��� ெவ�வர உத�ய ேவ�ப��ள� ��.அ��தாச� அ�ண����,
�ைனவ� ��.ேமாக� அ�ண����, ச���ேயஷ� அ�சக�தா����
ந��ைய ெத����� ெகா��ேற�.

எ�ேபா�� உட����� அ�ண�-அ�� ���ெச�வ�
�ேரமலதா����- அ�கா, ைம��ன� - ேவ�ப��ள� �லம� - பா��ய�
அவ�க����, த��க� அ�ல�, அர���, அம�நா�����, அ�பா உட�
நல� ��� ம���வமைன�� அ�ம��த கால�ெதா��..
கைட��பயண� வைர எ�க�ட� உ��ைணயா� ��ற க�ல� - அ�ண�
அ�பழக�, அ�� ��ெமா�, அ�ண� ச�க�, த�� - ��தழ� ம���
ெந�மற� க�தாச� அ�ண����, �சலய�ேகா�ைட அ�ண�



க��ைபயா, அ�� அ�ன�ரண� அவ�க����, ச��க� அ�பா
அவ�க���� ந�� �ற கடைம�ப���ேள�.

எ�ேபா�� இ�க�டான ���ைல�� ��ய த�ைதயா� ேசா.த�ழர�
அவ�க�� இ���சட����, அ�பா�� இ��� சட�ைக�� �ற�பாக�
ெச�� எ�க��� வ�கா��யாக �ள��� ��.ச�� த��மாற�
அ�பா��� ந�� ந��!

என�� ேதா�ெகா���, ஊ�க�ப���� எ� அ��� கணவ����,
தா�தா��� ந�மா� ���த �ற�� ெச�ேத ஆக ேவ��� அ�மா என
உ�சாக�ப���ய ��த மக� �ேனா�� அ��ைடந�� B.A.,LLB, ���
ந��ைய�� வா����கைள�� உ��தா���ேற�.

இ��� அ�ேச�� ேவைள�� அ�பா�� ‘சம��வ��� ��வ�க�’
எ�ற �ைல ேம�ேகா� கா�� ெஜ�ம� நா�� ேபரா��ய� ‘� பைறயா
�ரா�ள�’ எ�ற �ைல பைட�����றா� எ�� சேகாதர� க�ல�
அ�பழக� (அறவ� ேதவந��ய�) அவ�க� �ைல� கா��னா�க�. ���த
ெப�ைமேயா� அத� நகைல இ���� இைண���ேளா�.

இன� உ�ளவைர ெமா�வா��, ெமா� உ�ளவைர எ��� வா��.
எ��� உ�ளவைர எ��தாள� ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� எ�ெற���
�ய�� பா��க ைவ��� அ�பா அவ�க�� வரலா�� வா�வா�க�
எ�ப�� ஐய��ைல.

அ��ட�
உ. இளம� அ��ைடந��





ம�தைன� ேத��ேற�
-ஏ�ர�, 2015

ஒ�வ� த�ைன உய��தவராக அைடயாள�ப���� ெகா�வ�, அத�காக
�ய���ப� அவரவ� ���ப��� பா� ப�ட�. அத�கான த��ைய
வள���� ெகா�வ� ப���, அ��, நாக�கமான வா��ைக �ைற இவ�ைற
ெச�ப���� ெகா�வ�� வரேவ�க ேவ��ய ம�த ேபா��தா�. ஆனா�
அைதேய ஆ��க� ெச���� மன�ேபா�காக வள���� ெகா�வ� ��டாக,
ச�தாயமாக ஜா�யாக மா� இ�ெனா� ச�தாய�ைத அ�ைம�ப��த
�ய���ப� ம�தேநய�ைத ��� ெசய� அ�லவா? நாக�க��� ��ய�
ெத�யாத கால��� க�� கான� �ராக இ��த கால��� த�ெய��தவ�
த�ட�கார� எ�ற பா��� பாமர�கைள அட�� அ�ைம�ப��� ேவைல
வா��� ெகா�� இ��த மன�ைல இ�ன�� �ல�ட� இ��ப�
�ய�பாகேவ உ�ள�.

உலக� எ�ேகா ேபா��ெகா�����ற�. ஒ�ெவா� ம�த��
��ன� ேவக வள���ைய ேநா��� பய���� ெகா�� இ���றா�.
அத�� ஜா�ேயா, மதேமா �ட தைடயாக இ�ைல .

அ�ர ேவக��� வள��� ெகா�����ற க�� �க��� ப�க�
பா�ைவைய� ெச���னா� பல �� ஆ��க� ��ேனா�� பா��க
ேவ��ய அவ�ய� இ��கா�. அ�ப� பா��ப� ெவ�� ஆ�ச�க��
ேவைலயா����. கால �ரய�� ஆ��.

ஆனா� இ�த ஜா� ஆ��க உண�� ��ேபா�� ��தைனயாள�க���
�ர�தரமானத�ல. பா�ச� எ�ேபா�ேம ெவ��ெப�ற��ைல.

�ராமண - ச���ய - ைவ�ய - ���ர இன�க�� த� ம�த
வள���ைய ���ேகாளாக� ெகா�� ெசய�ப�� இ�கால��� ஜா�
ேவ�பா�க� அ�� வ�� இ�கால��� ஒ��ல�� ெசய�பா�கைள ஒ�
�ட� பா�� ஒ� �� �ஷ� எ�பதா? கட�� கைர�த ெப��காய�
எ�பதா?

உலக��� அ�பா� ம��� தா� �ைலயான சமாதான�ைத எ�ட
����. அ����� உ�ேடா அைட��� தா� எ�றா� ��வ��வ�.
இைத வ����த ேவ��ய� ச�தாய சமாதான ��ய�க�� கடைமயா��.



ப��� எ�ப� பண� ச�பா���� க��. ப��ப�� எ�ப� உலக�ைத
ெத��� ெகா�ள உத�� கால� க�ணா�. எ�த� ச�தாயமாக இ��தா��
ப��ப�ைவ ப���� ெகா��� ப��வமான ெப�க� ��கமற
�ைற�����ற ச�தாய�தா� சம��வமான ச�தாய�ைத பைட���ற
��ய��� வ�கா����ற எ��கால சமாதான உலக�ைத ��மா����ற
ச�கமாக �ள�க ����. இ�தைகய ச�� பைட�த ெப�க� எ�.�
அ�லாத ச�க�க��� பர�� �ட�பைத உணர ���ற�. அதனா� தா�
ஜா� ம���� ��மண�க� நைட ெப���றன. வ��ைறகைள�� கட��
காதல�க� இைண�றா�க�. இ�த உ��கேளா� கல�த ச�கம�க� தா�
��ேவ� ச�கம�ைத�� �ட ��தமான� எ�� த�� இல��ய�களா�
ேபா�ற�ப��ற�. கால� ச�கர� �ழ�� ெகா�����ற ேபா� ஏ�ப���ற
மா�ற�கைள ஏ��� ெகா����ற மன�ப��வ� உ�ளவ�கேள,
ம�த�களாக� ேபா�ற�ப��றா�க�.

அ�ஞ�க� ��ட��� ப�ட�பக�� ஒ�வ� அ��ேக� �ள�ைக
ப�றைவ��� ெகா�� எ�ேலா�ைடய �க���� அ�ேக�� ெகா��
ெச�� உ���பா��தாரா�. இ�த� ப�ட�பக�� �ள�ைக
�����ெகா�� ைப��ய�கார� ேபால எ�ேலா�ைடய �க���� எைத
ேத��றா� எ�� ேக�டா�களா�. அத�� அ�த ம�த� நா� ம�தைன�
ேத��ேற�! எ�� ெசா�னாரா�. ஆனா� இ�� வைர ம�த�கைள
ேத���ற ப� ����ெபற��ைலேய…!



ஒ� கண� ������ !
-ஜூ�, 2015

த�ழக��� ெப��பாலான �ராம�க�� ���க� ��களான அ�த
ம��� ைம�த�களாக� ெதாட��� வா��� ெகா����பவ�க� ப�சம�
எ���ற எ�.�. ம�க�தா�.

அவ�க�� வா��ட�க�, ��ய வ�பா�, இய�ைகைய வண��த�
�தாைதய� வ�பா� ேபா�ற க�வைற இ�லாத காவ� ெத�வ�க�
ேபா�றைவ அ�ம�க�� ���க�ைத உ���ப�����ற�. இத��
ஆதார� ப�ேவ� �ராம�க�� �ைட���ள ெச��� ப�டய�க�,
ஓைல��வ�க�, பர�பைர பர�பைரயாக வ�ப�� வ�� சா� �ைலக�
வ�தைட�த �த� ப��ய க�ண பர�பைர� கைதக�, வரலா���
ப��க�படாத ஆதார�களாக உ�ளன.

அ�ம�கைள அ��பைடயாக ைவ�� உ�வா�க�ப�ட �ராம�க�
��ைம ெப�றதாக ேவ��மானா� ப�ேவ� �வசாய� சா��த
ெதா�லாள�க� ��யம��த�பட ேவ���. அ�ப� அ�க�ப�க�
�ராம�க����� ��� வ�� ��யம��� ��ைம ெப�ற �ராம�க�
ஆ��னா�க�.

இ�� ேவ��ைக எ�னெவ�றா� வ�� 1 ��ேய�ய சா��கார�க�
���வ�தவ�க��� நா�டா�ைம ஆனா�க�. அவ�க� �ராம��� ைமய�
ப���� த�க� �����ைப அைம�� �ராம��� ெசா�த�கார�க�
ஆனா�க�. பாவ� 1 ��� வ�தவ�க� ஒ��� வா��தா�க�. அ�ைம� -
சா�களாக! அைவ ேச�க� ஆ�க�ப�டன. இ�த� ச�க� க�டைம��தா�
இ��� ெதாட��ற�.

அ�த� ���க� ��ம�க�� வா��க�, "பாபாசாேக� அ�ேப�க�,
கா��யா�ட� நா�க� நாட�றவ�க�’’ எ�� ��யைத� ேபால
�ராமம�றவ�களாகேவ இ��� வா��� ெகா�����றா�க�.
ஏென�றா� த�க�� ���க� �ராம�ைத� த�கள� �ராம� எ��
அ�கார���வமாக உ�ைம ெகா�டாட ��யாத �ைலேய இ���
����ற�.



ஏ�கனேவ ேச� எ�றைழ�க�ப�ட ப���� நாக�கமாக மா��� ெபய�
����ெகா�வ� ஒ� �ர��கரமான ��ேபா��� ெசய�தா� எ�றா��
அ�த� �ர���� ��ேன �க� ெப�ய “உ�ைம இழ��” மைற�����ற�.
அதனா� அ�த� �ராம� எ�ற க�டைம������ �ல� தா�கேள
த�ைம�ப���� ெகா��வ� ேபாலா�ற�. � எ�த ஊ� எ�� ேக�டா�,
நா� வா�� ப����� ��ட�ப���ள ெபயைர� ெசா�ல ��யாத�லவா?
அ�த� ப�சாய���� உ�ப�ட �ராம��� ெபயைர�தா� ெசா�ல
ேவ���.

எ�.�. ம�க� ப����� த�� ெபய� ���� ெகா�வ� ேபால �ற
ச�தாய�தவ�க� ���� ெகா�வ��ைலேய ஏ�?

ெப�யா�� �ர��யா� ��ேன� ஆ��க உ�ைமைய��, ஆ��
உ�ைமைய�� ெப�ற ச�தாய�க� �ட, ெப�யா� ெபயைர த�க� ப����
ைவ��� ெகா�வ��ைலேய ஏ�? அைத�ட, �ராம��� உ�ைமைய�
ைக����� ைவ����க ேவ���. �ற���, ���பாக எ�.�. ம�க���
அ�த உ�ைமைய ���� ெகா��க� �டா� எ�ப�ேல உ��யாக
உ�ளா�க�. அத��, எ�.�.� ������க�� த��ெபய�க� அ��கார�
அ���ற�. ச�! அத�� மா��வ� எ�ன?

இ�ேபா� அர�ய� க�டைம��� ‘ப�சாய�� ரா�’ நைடெப��ற�.
அ�த ஊரா�� ம�ற ��வாக��� வா��க� ���க�ப�� ,
அதன��பைட�� வா���சாவ�க�� வா�க��க�ப��, வா��
உ���ன�க�� ேத�� ெச�ய�ப��றா�க�. நக���ற�கைள� ேபால
ஒ�ேவா� ப����� வா�� எ�கைள அ�ப���� எ����டா�, எ���
�கவ� க�����க ஏ�வா��. அ�� சா�ேயா- மதேமா
அைடயாள�ப��த ��யா�. இதனா� எ�த� ச�தாய�� ஊ�� ெபயைர
��� �ல� சா� சமய� ெபய�� இய��� �ைல மா��. பர�பைரயாக
தா� வா���ற �ராம�, ப�டா-��டா-அட�க� உ�ைம�ட� வா��
�ராம உ�ைம எ�ப� உன���லாம� ேபா�ற�! ஒ� கண� ������!



ஜ���க��� சம��வ��
** -ஜனவ�, 2016**

�ல��கைள வைத ெச�வைத� த��பத�காக 1960� ஆ�� �ரா�க�
வைத� த���� ச�ட� ெகா��வர�ப�ட�. அதைன� ெதாட���
‘�ரா�க� நலவா�ய�’ அைம�க�ப��, அத�ெகன �ல ச�ட
��ட�கைள��, அ�கார�கைள�� வழ�க�ப�ட�. அ�கார� உ�ள�
எ�பத�காக பார�ப�ய �ைளயா���க� ம�க��, உண��கேளா�
ஒ��ய �ஷய�க���, மத� ச�ப�த�ப�ட பார�ப�ய உண�,
ேபா�றவ��� �ரா�க� நலவா�ய� ��ைக �ைழ�� ச��ைச���ய
வா�யமாக இ����ட��டா�. வைத ெச�த�, ெதா�தர� ெகா��த� எ��
ஆழமாக அ��பைடக�� அ�கைற கா��, நடவ��ைக�� இற��னா�
இ�த உலக��� எ��ேம நட�கா�.

ஜனா�ப��� வானளா�ய அ�கார� ெகா��க�ப���ள�
எ�பத�காக அர�� ஒ�ேவா� அைச���� ச�ட�ைத� �ரேயா��பதா�,
ம�களா� ேத��ெத��க�ப�ட அர� ெசய�ழ�� ேபா� ���.

�ரா�க� வைத� த���� ச�ட� ெகா��வ�த 1960���� கட�த
�ல ஆ��க� வைர இ�தைகய க�ைமைய� கா�ட��ைல �ரா�க�
நலவா�ய�. த� ம�த ���� ெவ���க�� அ��பைட��
�ற�ப���ற �கா�கைள ச�க� க�ேணா�ட��டேனேய �வா��க
ேவ���. 2006ஆ� ஆ�� மா�� 29� நா� ெச�ைன உய��� ம�ற ம�ைர�
�ைள ஜ���க���� தைட ���த�. அதைன� ெதாட��� நட�த
வழ��க�� தைட, தைட ��க�, அ�ம�, அ�ம� ம��� ேபா�ற
ப�ணாம�கைளேய ஜ���க�� க���ள�. இ�ேபா�தா� ம��ய அர�
தைல���, ஜ���க�� நட�த உ�தர����ள�. அ���, �ல��க�
கா��� ப��ய����� ‘காைள’ ��க�ப���ள�. ச�! இ� �ஷய����
வ�ேவா�!

ஜ���க�� எ�� ெபா�வாக� ேபச�ப�டா��, ஆர�ப
கால�க�ட�க�� காைள�� ெகா��ேல பண ���ைப� க�� அதைன
அட��பவ� ப�சாக� ெப�வ�. ச���கா� எ�ப� அ�ைறய பண����
வழ��� ெசா�லாக இ��த�. ம�� ஜ���க�� எ�றா�ய� எ���
�ற�ப��ற�.



வா� ம���ர��, ெதா� ம���ர��, வடமா� ேபா�ற பல
ெபய�க�� இ����ழா நைடெப�றா�� இ�� �ரபலமாக�
ேபச�ப�வ�� அ�ம� வழ����ள�� ஜ���க���ேக!

ச�! ஜ���க���, ம���ர��� ஒ��தானா? இ�� ம�களா�
ெப��� ����வ�� ேந�� க�� ர��ப�� ��சயமாக ஜ���க��
அ�ல! ஜ���க��� ப�ேக��� காைளக�, �����ட
எ���ைக��தா� அ�ம��க�ப���ற�. பரவலாக த�ழக� அதாவ�
பார�ப�ய �ைளயா�� எ�� �ற�ப���ற ப��க�� �����ட
�ர�க�கைள ம��ம�ல த�கள� ஆ��க பார�ப�ய க�ரவ�ைத�
கா�பா����றவ�களா� ம��ேம வள��க�ப��ற�.

ஜ���க��� கல�� ெகா��� காைளக�� எ���ைக
�க��ைற�. அ� வா��� தைலகா��� ேபாேத மா��� �ர�க��
அ����த� ேவ�! அைத�� தா��� அத� ��� ெத��த�டேனேய
�ர�க� ��ைல� ���� அட�க ேவ���. த�ேபாைதய அ�ம��ப� 15
��ட� �ர����� அட�க ேவ���. இ�� காைளக��� �த��ர�
எ�பேத �ைடயா�. அ� தன� பா��சைல ெவ��கா��வத�ேகா
த���ைசயாக� ெசய�ப�வத�கான வா��ேப இ�ைல ! அத�
பா�ைவக�� �ட �.ஐ.�.�க� ம��� �ல �� ேப�க� ம��ேம
க��க��க ����. ெபா��� அக�ப�ட �ைல��தா� காைளக��
�ைல! இ�� இய�பான �ைற�� தா� காைளக� அட�க�ப���றன.
இ�ேல ��கவைத எ����� வ��ற�? அ� கள��� ���� அழேக
த�தா�.

ஆனா� ம���ர�� எ�ப� ேவ� �ர�� எ��� ��வா�க�.
�ராம�க�ேல, காைள� க��க�� க���� ெவ�ல�க��, ேத�கா� ��,
இர��ெமா�� க��� ேபா�றவ�ைற� க�� �ர��� ���பத��
ெவ�ல�க�� ம���ர��, ேத�கா� ம���ர��, க��� ம���ர��
எ��� ��வ�. ��ன� அ� ���க� ம���ர�டான�. அ�த
வைக�ேலதா� ச���க��� ஆன�. �க�� அழகான வச�ரமான
���க�ட� கா�� த�� காைள மா�க�� ேதா�ற�, அ� கள��� ���
�ைளயா�� அழேக அழ�தா�. உ�ைம�ேலேய பார�ப�ய �ர
�ைளயா�� எ�ப� ம���ர���தா� உ�ள�. ��� பா���ற
காைளக����� பழ�� காைள� க������க� வைர�ேல ெதா��ேல
அைட��� �ற�� ��வ�. அைத ெபா�ம�க�, த�க� ��ைள����
ச�த� வ��, ஓ���ற மா�க�, ��� பா���ற மா�க� அைன�ைத��
க��க��� ம����ேயா� �� ����வா�க�. 15 ��ட�� கா��
ஜ��� க����� பல �.��ட� �ர� ஓ� தன� �றைமக�, ��� பா���
�ர �ர� ெசய�கைள� கா��வத��� மைல��� ம������ள ேவ�பா�
உ��. இ�� அ�ம�����ப� ம���ர�டா? ஜ���க�டா?



ெத� த�ழக பார�ப�ய��க �ர�ைளயா�� எ�றா�
ம���ர���தா�. அைதேய ம�க� எ��பா���றா�க�. அைத
ம���ர���தாேன க��க��க ����.

இ�� ��கவைத� த��� எ�ேக ெத��ற�. அ�ப�� பா��தா�
காைள மா�கைள ஏ�� ��� நாெள�லா� உ�வ��, பார வ��
இ��ப��, ெச����க� பய�ப���வ�� வைததாேன?

நம� நா� �வசாய நா�! �வசா�கைள ந����ள நா�. �வசா�
அவ�க� வள���� கா�நைடகைள ந����ளா�க�. அத� உைழ���
அவ�க�� ���ப�க� உ�� வா��றா�க�.

‘மா�க��� ேபார��தா�, மாளா� ெச�ெந� எ�� ஆைனக���
ேபார���� அழகான ெத�ம�ைர’ எ�ற பழெமா� உ��! ஆக உைழ�ைப
எ�லா� வைதயாக எ�ண��டா�.

‘உ���� வா�வாேர வா�வா� ! எ��� ஏ� ��ன� உலக�’ எ���
ேபா��யவ� ��வ��வ�. காைள மா�க��, வள��� �ரா�க��
�வசா�க�� ேதாழ� எ�� ேபா�ற�ப��ற�!

யாைன, மைலக�� ேம���� மர�கைள இ��� வர�
பய�ப��த�ப��ற�. அ� ெதா�� சா��த�. ஒ�டக�க� பார� �ம��
ெச�ல� பய�ப��த�ப��ற�. க�ைதக� ெபா� �ம�க�
பய�ப��த�ப���ற�. ஏ� ப�மா�க����� பா� கர�க ���கைள�
பய�ப����றா�கேள! இ� இய�ைக�� மாறான��ைலயா?
அத�காக�தா� ��� �ல� கற��� பாைல� ���க ம��� ஆ���பா�
சா���டா� கா��யா� எ�� �ற�ப��ற�.

க�ைற இழ�த ப�மா�க�� ��ேன ைவ�ேகா� க������கைள
���� பா� கர�ப� பாவ��ைலயா? ஏமா�� கர��� பாவ�ப�ட பாைல
அ��தமா�ேட� எ�� அ��ைச வ�நட��� கா��யவா�க� உ�டா?

ஆக! வைதகைள வைக�ப��த ேவ���. �ஷ�த�ைம ெகா�ட
பா��க�, �ராைன� �ட வைத�க� �டா�. க��தா� ����� கா��� ��
எ��ற� வைத� ச�ட�. உல�� எ��ேம காணாத கா��ய� அ��ைச
இ��தா� உ�ள�. பார�ப�யமாக உண��காக ேவ�ைடயா�னா�க�!
அ��� த��க�ப���ள�.

ம�த�க� அ�ப���� வைத, �யர�க�, ��டாைம ெகா�ைம
ெகாைல ேபா�றைவக� வைதயாக ெத�ப�வ��ைல! அைத��
க��ெகா�வ��ைல! அத���ய இலாகா�க� க�ைம கா��வ��ைல!



ஜ���க���காக வ��� க��� ேபாரா�� ெகா�����ேறாேம.
அர�ய� ேவ�பா��� அைன��� க��க��, சா� - மத ேவ�பா���
அைன�� சா�-மத���கார�க�� ேபாரா�ேனாேம! அத��� ஒ� ச�க ��
மைற�க�ப�����றேத ெத��றதா? அத�காக இ�ப� ஒ� ஒ���த �ரைல
எ��ப ��வ�வா�களா?

இ�த ஜ���க��� ���ழா, �ராம� ���ழாவா! �ராம
ேதவைத�ேகா, �ராம� ேகா���காகேவா நட�த�ப���ற ஜ���க�டா?
இ�ைல, த�க� நா�டா�ைமைய �ைலநா��ட த� ம�தரா? இ�ைல
ஆ��க உண���ள ச�தாய�களா? இத�� �ைட ெத��தா�, அ�த ச�க
��, ச�க உ�ைம ம��க�ப����பைத உணர ����.

கட��� ெபயரா� நட�த�ப���ற இ����ழா���, �ராம���
உ�ள அைன�� ச�தாய ம�க�� ப�க��� எ�ப� உ�ள�? எ�லா
ச�தாய� ��மக���� வ� ���க�ப��றதா? இ�ைல ��க� சா��காக
��ட� ெப��க ம��� வா�க �ல� ெதா�� ெச�தா� ேபா�� எ��
ஒ��க�ப��றா�களா?

அதனா� ச�ட ஒ��� �ர�சைன�� ����மா? ெத�த��நா���
�ர �ைளயா���காக� ேபாரா�ய ம��ய அர�� அ�ம�ைய� ெப���
த�த ம��ய இைணயைம�ச� ெபா�. இராதா���ண� ேபா�ேறா���
ந�� ெத����� அேத ேநர��� எ�த� �ராம��� ஜ���க��
நைடெப��றேதா அ�த� �ராம��� உ�ள அைன��
ச�தாய�தவ�ட����� ��� வ� வ���க ேவ���. ம���ர��
ச�ப�த�ப�ட அைன��� ���ப�க��� அைன�� ச�தாய�
�ர���க�� ப�ேக�க� தைட �டா� எ�பன ேபா�ற ச�க
சம��வ����� �ர�ைளயா�� தைடயாக இ��க� �டா� எ�ப���
ஒ���த �ரைல எ��பா���ற� ��தைன ���’ மாத இத�.

ஜ���க�� ஆ�வல�களாக ம��ம�லாம� சம��வ
ஆ�வல�களாக�� இ��க ேவ���.



எைத�� தா��� இதய� ேவ���
-��ரவ�, 2016

2015 ெச�ட�ப� 5� உலக த�ெகாைல அ��ைக��ப� இ��யா��
ஆ���� 2 ல�ச�� 45 ேப� த�ெகாைல ெச�� ெகா���ளதாக��, அ��
இள� ெப�க� தா� அ�க� எ��� �ற�ப���ள� . அேத ேநர���
மா�ல�களைவ�� எ��ப�ப�ட ேக�� ஒ���� ம��ய அைம�ச�
���� இரா��� எ�����வமான ப���, இ��யா�� ப�ேவ�
மா�ல�க�� 7753 ேப��, ��ய� �ரேதச��� 315 ேப�மாக ெமா�த�
8068 ேப� த�ெகாைல ெச�� ெகா���ளதாக� ����ளா�. அ��
அ�க�ப�யாக மகாரா��ரா மா�ல��� 1191 ேப��, அ��தப�யாக
த�ழக��� 853 ேப��, ேம�� வ�க��� 209 ேப�� எ��
����வர�ைத ெவ�����ளா�. இ�� எ� உ�ைம எ�ற�ய
��யா��டா��, ச�ப காலமாக த�ெகாைலக�. ெகா��� ெகா�தாக நட��
ெகா������றன எ�பேத உ�ைம .

ஐதராபா� ப�கைல�கழக ஆரா��� மாணவ� ேரா�� ெவ�லா (26)
த�ெகாைல ெச�� ெகா�ட �வகார� ம��ய ஆ��ையேய ஆ�ட� காண�
ெச�����ற�. அ�� நட�த மாணவ� அைம��� ேத�த�� நட�த ேமாத�
�வகார��� ம��ய அைம�ச� (ெதா�லாள�) ப�டா� தா�தா�ேரயா.
ேரா�� ெவ�லா �� நடவ��ைக�� ப���ைர�தா� எ�ப��, அதைன�
ெதாட��ேத எ�.�. மாணவ� த�ெகாைல ெச�� ெகா�டா� எ���
�ற�ப��ற�.

ஐதராபா� ப�கைல�� ஏ.�.�. �. என�ப�� பார�ய ஜனதா� க��
ஆதர� மாணவ� இய�க� தைலவ�ட� ஏ�ப�ட தகரா�� அ�ேப�க�
மாணவ� ச�க�ைத� ேச��த ஆரா��� மாணவ� ேரா�� ெவ�லா த�ெகாைல
எ�ற ெச��க�� �ைறய உ� அ�தர�க�க� இ��கலா� எ�ேற ���க�
ேதா���ற�. சா�ய��� ேவ� எ�ெக�லாேமா ேவ�����ள� எ�ப�
ெவ��பைடயாகேவ ெத��ற�. சா�யா���� சா� அ�மான� உ��
எ�� ெசா��வைத� ேபா� ம��ய அைம�ச�கைள� �ட அ�த அ�மான�
��� ைவ�க��ைல ேபா��.

26 வய� �ர��ய இைளஞ� த�ெகாைல ெச��ெகா��� அள���
ெந��க� சா�ய�தா� ஏ�ப�டதா? அர�யலா� ஏ�ப�டதா? பா.ஜ.க.�ட�
ெதாட��ைடய அ�ல பாரத ��யா��� ப�ஷ����� ேரா�� ெவ�லா



சா�����த அ�ேப�க� மாணவ� இய�க����� ேமாத�க� பல தடைவ
நட���ள� எ�பைத அ��� ேபா� ம��ய பா.ஜ. க�� ம��ய
அைம�ச�க� ப�டா� தா�தாேரயா, ���� இரா� ேபா�றவ�க��
ேம� ச�ேதக� பா�ைவ ப�வ�� அ��த����ற�.

அேதேநர��� கா��ர� �ைண� தைலவ� ரா�� கா�� ஐதராபா�
ப�கைல�கழக���� வ�� ேரா�� ெவ�லா�� மரண���� அ�தாப�
ெத���தா� எ�ப��� அர�ய� இ�லாம��ைல ! அவ� வ�தத� �ல�
ஓ� உ�ைம ெவ��ப�����ற�. ஐதரபா� ம��ய ப�கைல ஆரா���
ைமய��� இத�� ��� ம���� கா��ர� ஆ�ட கால���� எ�.�
மாணவ�க� 9 ேப� த�ெகாைல ெச�� ெகா���ளதாக ம��ய அைம�ச�
ெவ�ைகயா நா�� ����ளா�. அ�ப�யானா� எ�. �. ஆரா���
மாணவ�க��� அ�� ெதாட��� த�ெகாைல ெச�� ெகா��� அள���
சா�� ெகா�ைமக� �க��� ெகா�� வ��ற� எ�ப� உ�ைமெயன�
ெத��ற�. எனேவ அ�ப�கைல�� எ�.�. மாணவ�க��� எ�னதா�
நட��ற� எ�பைத உலக�ய� ெச�ய ேவ��ய� கடைம அத�
��வாக���� உ��! ம��ய ஆ��யாள�க���� உ��.

அ�த ரண� ஆ�� ��� த�ழக��� ����ர� மாவ�ட���
ப�கார� �ராம��� (க�ள����� அ���) இய�� வ�த எ�.�.எ�. அர�
ேயாகா ம��� இய�ைக ம���வ� க����� ப���வ�த ��ய�கா,
சர�யா ேமா�ஷா எ�ற ��� இள� மாண�க�� த�ெகாைல ேம��
அ���� அைலைய உ��ப�� உ�ள�. இ�த மாண�க�� மரண�.
ெகாைலயா, த�ெகாைலயா எ���ற ச�ேதக� �சாரைண�� உ�ள�. இ�த
மாண�க�� மரண� க� ெந�ச�கார�கைள�� கைரய ைவ��� �யர�
ச�பவ� ஆ��. அத�� , தரம�ற க���, பண� கற��� ��வாக�,
��வாகேம இ�லாத க���, பாடேம நட�தாத ேபரா��ய�க� எ�ற
�ைல�� இய��� ெகா���ள� எ�ப� ெவ�ட ெவ��சமா� உ�ள�.
இத��� அர�ய�� ல�ச� பண�ேம காரண� எ�ப�
ஊ��தமா���ட�. எ��� ல�ச�, எ��� ல�ச� அர�ய�� வ�சகேம
ல��ய� எ�ற �ைல�� நா� ேபா���ட�. இ� எ�� ேபா� ���ேமா
ெத�ய��ைல . இ� ெதாட��தா� த�ழக� ப�டா ��வ�� ஒ� �ல��
ெபய��

ேபாட�ப�டா�� ஆ�ச�ய�ப�வத���ைல!

ச� �ஷய���� வ�ேவா� !

இ�த நா�ைட வ�நட��ட ேவ��, க��� வைர ஆ��க� நட����
அள� வள��த இைளஞ�க�, மாண�க�� இ�த ���
ஏ���ெகா�ள���ய� அ�ல!



"உ���� வா���� ����ற ேபா���, அ�ச��ைல அ�ச��ைல,
அ�செம�ப��ைலேய எ�� பார� ��� ெச�ற� �ழ���ைற�த �ராக�
ேபா��ட��டா�.

பைழய பாட�ைற மா�ற�ப�� . �ய ��தைன��� �ய����மான
மாணவ�கைள உ�வா����ற த�ன���ைகைய ஊ��� பாட�ைற
அ��� உ�ள�. எ�றா�� ஆர�ப� ப�� �தேல ெபா� அ���
க��ைய, உலக நாயக�க�� வரலா�கைள� பாடமாக� �ட அ�ல
கைதகளாக� ெசா�� இளெந�ச�கைள உரேம�ற ேவ���.
த�ன���ைக, ஒ��க��ட� ��ய க��ைய� ேபா��க ேவ���.
ெப�ேறா� அத�� ஒ��ைழ��� ெகா��க ேவ���. ��ைள பாச�ைத
��ேடா� ����� ெகா�� , ஆ��ய�க�� பா�ைவ�� ப����
ஒ�பைட�க ேவ���. ெபா� - கள� - வ��ைற� கலா�சார�க�னா�
ஏ�ப�� ஆப�தான �ைள�கைள இளைம�ேலேய அவ�க�� ���
உ�ள�க�� ப�மர�தா�ேபா� ப�ய ைவ�க ேவ���. ேகாைழ�தன�
எ�ற இ��டைற�� இ��� மாணவ�கைள ��ெட��� எைத�� தா���
இதய��ளவ�களாக வா��ெத��க ஆ��ய�க�� ேபாதைன உதவ
ேவ���.

அவசர ����கார�களா� எைத�� சா��க ��யா�. ெப�� வள���
ப�ேவ� �ரம�கைள தா��� ெகா�� ப��க ைவ��, தன��� -
ச�தாய����� உத�வா�க� எ�ற ந���ைக��, இ�த நா���
வள������, உய����� உத�வா�க� எ�ற அ�த ந���ைக��
வள���றா�க� ெப�ேறா�க�.

அவசரமான . ேகாைழ�தனமான ��வா� ஒ� ெநா��� அவ�க��
ந���ைகைய� ����றா�� த�ெகாைல ெச��ெகா�வ� எ�ப� இ�வைர
நா� ப���வ�த அ��சா��த ��� அ�ல!

அ��, அ�� மா�டராக� �ற�ப� அ��’ எ�� அ�ைவயா�.
ெசா�னைத, தவறான ��ெவ���� ��� ஒ� கண� ����தா�, ஆமா�!
மா�டராக� �ற�ப� சாதைனக� ��ய�தாேன த�ர சாவத�� அ�ல எ�ற
மனமா�ற� உ�கைள� ச���ர நாயக�க� ஆ���! மாண�கேள!
ம�ைகயராக� �ற�பத�� மாதவ� ெச��ட ேவ��� எ�� க�ம�
ேத�க �நாயக� ��ைள ெசா�னாேர! அ�த மாதவ �ரா��கேள! ��ைய
�ற�தா�, �ர��ய �ரா�கைணகேள! நா�� ��� உ�க� ைக��!

தவறான ேகாைழ�தனமான ���கைள� த������க�.
ெப���ைம�காக� ேபாரா�� ெச�தவ�க�� �யாக�ைத �ணா��ய
பாவ�ைத� ெச�யா��க�.



ேவ�ேய ப�ைர ேம��தா�
- மா��, 2016

ஒ� நா� வள�� - நல �� ெபற ேவ��மானா� அ�நா��� ��வாக�
ேந�ைமயானதாக இ��க ேவ���. ��வா�க� அ����களாக ம���
இ��தா� ேபாதா�. அவ�க� அ�ப��க�ற ேதசா�மா�களாக.
கடைம�ண�ேவா� ப�யா����ற ேந�ைமயாள�களாக இ��க ேவ���.

ஜனநாயக நா��� எ�த� க�� ேவ��மானா�� ஆ��� க����
அமரலா�. ஆ��க� மாறலா�. கா��க�� மாறலா�. ஆனா� �ைலயான
��வாக�ைத� த�வ� அ�கா�க� ம��ேம! அவ�க�� ேந�ைம�� ேவ�
��� �����ட��டா�. ஒ�ேவா� அைச��� பலைன எ��பா����ற
சபல �ண� ��ெகா���ட��டா�. அ�ப��ப�ட ேபராைச அர�
அ�கா�க��� ஏ�ப����டா� ேவ� ப�ைர ேம��த கைதயா����.
இைத�தா� ேந�ைம�� ��னமாக �ள����ற ஐ.ஏ.எ�. அ�கா� சகாய�
அவ�க� ர��ன� ���கமாக, எ��� தன�� எ�ன லாப� என �ைன���
அ�ல� எ��பா���� ெப��பாலான அ�கா�கேள இ�ைறய
��வாக�கைள நட��� ெகா�����றா�க� எ�ப� ேவதைனயான
�ஷய�’ எ�� ����றா�. பண� பாதாள� வைர பா�� எ�ப�
ம��ம�ல. வான�ைத எ��� ����� மைலகைள�� சா����.
ம�ேணா� ம�ணா��� எ�ப�� பண��� ம�ைமேய!

ேகா�ைல� காேணா�, �ள�கைள� காேணா�. �ல�கைள� காேணா�,
ஏ� �ராம�கைளேய காேணா� எ�ற அள��� பண���
���ைளயாட�க� அர�ேக� உ�ளன. இ�த அ���ற�கைள� கா�க
ேவ��ய அ�கார ேவ�ப�ைர ேம��ததா?

இளைம�� க� எ�ற ந� ��ேனா�க�� அ��ைர��ப� ���
உ�ள�க�� ந�ைச �ைத�காம� உ�ைம , ேந�ைம, நா��� ப��
ேபா�ற உய�ய ேபாதைனகைள� ப�����தா� ல�ச��, �ர�ட��
இ� ��மாசன��� ஏ�� ேகாேலா�சா�. அர� அ�வலரான கணவ�
����� வ�தா� மைன� கணவ� �க� பா��� வரேவ�பரைத�ட
அவர� ைபைய� பா��� வரேவ���ற �ைல ����ற�. ஆக மைன�ைய
ம����க ேவ��ய க�டாய� அ�வல��� ஏ�ப��ற�. ஆக எ�ேக
ஆர����ற�. இ�த ேந�ைமய�ற ல�ச��� ஆ�ேவ�!



அர�க� ந�ல ேநா�க�ேதா�தா�. ப�ேவ� �ைறக��� ��
ஒ����ற�. அ�த ��கைள �ைறயாக� பய�ப��த ேவ��ய ெபா���
அ�கா�க���� தாேன உ��! அ�ேல க�ஷைன சத��த� ேபா���
����� ெகா�டா� ேவைல எ�ப� ��ைம ெப��. இைட�� �����
உ�� வைர ப�� ேபா� ேசர ேவ��� எ�� ேவ� ெசா�� க�ஷ���
காரண� க���க�ப��ற�. இ�க��ைர�� அ�கா�கைள ம��ேம
���ைல�ப���வத� காரண�. ஆ��க� மா��! ஆனா� அ�கா�க�
தாேன நா�ைட ந�வ��ப��த ேவ��யவ�க�. அவ�க� தட�
மா��ட��டாத�லவா!

ேதா�� இ��� ெகா�� ெச�ைய� க��ப� எ�� ெசா��வா�க�.
அ�த� பா� ��வாக� நா�ைட� �ர��� ��ம�லவா! ேவ�ைய
ந���தாேன ப�����ேறா�! ேவ�ேய ப�ைர ேம��தா�…!

ஒ� ��ட���� ஒ� ல�ச �பா� ஒ���னா� அ� கைடமைட�
பாசன� ேபால வா��கா� வ�ேயா� ������ ெபா���. ெபா��கைள
�ர��. ேமா�ைட ேபா�, ெசா��� த��ரா� வய���� பா���ற�!
அ�ேபால ��ட���� ேபா� ேச���ற ேபா� உத�யாள�க�����
உய�ம�ட அ�கா�க� வைர, �ராம க�������� மா�ல� தைலைமக�
வைர சத��த� ேபர� ����. 40 அ�ல� 50 ஆ� ரேமா தா� ப�
ஒ�ப�ததார����, ேபா�� ேச��ற�. �ற� எ�ப� தர�ைத எ��பா��ப�
அவ���� லாப� அத���ேளதா�.

அ�கா�க� ஆ���� வ���ற ேபா� அவ�கைள ந�றாக� கவ���,
ேதைவக�, அ�ப���க� ெகா��� ஆத��க ேவ��ய க�டாய���
ப�யாள�க� அத�� ஆ�� ெசலைவ யா� தைல�� க��வ�? எ�க�
ச�பள������ ெச�ய ���மா? நா� வ�� ஏைழக�� தைலக� தாேன
எ�க���� ெத��ற�? எ��றா�க� ப�யாள�க�. ஆக, ஊழ��
ஊ���க� எ����� ெபா��ற� எ�ப� �லனா�றத�லவா!

யா�ைடய அ�ப� ���� ெசா��

அர�� �ைறக�� ஊ�ய� ப�றா��ைற அ�க���� ெகா�ேட
ேபா�ற�! அதனா� ப�க� ேத�கமைட��றன. அதைன உட���ட�
�ர��� ெபா���� உ�ள அர� பாரா�கமாக இ���ற�.

கா�யாக உ�ள ப��ட�கைள �ர����ற ேநர� வ���ற ேபா�
அர�ய�வா�க�� ைபக� �ர�ப�ப���றன. த�ழக��� ேவைல
வா��� அ�வலக� எ�� ஒ�� இ���றதா? இ�ைலயா? எ���ட�
ெத�ய��ைல ! ேவைல கா�யான�ட� ேவைலவா��� அ�வலக����
ெத�ய�ப���த�. அத��� த��யானவ�கைள ேவைலவா���
அ�வலக��� ப�� ெச�தவ�க�� ப��யைல அ���த�
எ�பெத�லா� பைழய நைட�ைற! ஆனா� இ�� அர�ய�வா�க�



த�க�� அ�ப� ���� ெசா��� ேபால, அவ�க��� ேத�� ெச�ய
��யாத அவல �ைல அ�கா�க���.

இ�ேல அர�ய�வா�க�� ஆ��க�� பண�� தா� அ�த
ேவைல�கான ஆ�கைள� ேத�� ெச��ற�. ேவைலவா��� அ�வலக���
ப�� ெச�தவ�க�� ��யா��� �ற�க��க�ப��ற�! ப��
ெச�தவ�க� ல�ச�கண��� தைலநைர�� எ�டாத பழ����� ெகா�டா�
���� ���றா�க�! ��னவ�ட�, ெப�ய வ�ட�க� இ�லாம� ஒ�
அ��� அைசயா� எ�ற �ைலதாேன �ல��ற�! ��வாக� �வ�� நாடா
�ைறயாக ேத��� �ட�பத���. �ைறேக�க� நட�பத��� எ�ன
காரண�. ேபா�ய ப�யாள�க� இ�ைல எ�பதா�தாேன! இ�ேக
அர�ய�வா�க� ச�ட�ைத�� அ�லவா ேம��றா�க�!

இ�த ல�சண��� ேத�த� ��ட�க�. ஊழல�ற ��வாக� ல�ச�
வா�காத அர�ய� அ�காரவ��க�ைத உ�வா��ேவா� எ�க��ேக ஓ���
ேபா��க� எ�� ெதா�ைட ��ய� க���றா�க�.

ேத� பாைன��� ைகைய ��டவ� �ரைல� ��பாம� இ��பானா?
எ�� ந� ��ேனா�க� ����ளா�க�. வா���� �ைட�தவ�க� �ரைல
ம��ம�ல. பாைனையேய �����றா�க�. இ�வைர வா����
�ைட�காதவ�க� த�கைள ேந�ைமயாள�களாக அைடயாள�ப����
ெகா�����றா�க�.

��ப�டவ� ம��� தா� ��ட�, ��படாமேலேய �����
ெதா�� நட��பவ�க� ேயா��ய�க� எ�� ம�க� ந�பேவ��மா�!

��டனா�� பா��� ���தா��டா�, ���ைட ஒ��க ��யா� எ�ற
பா�� வ�க� �த�சனமானைவ! ஒ�ெவா� ம�த�� மன�சா����
ேந�ைமயாக� ����காதவைர, த�ம�த� ���தாதவைர. ஊழ�
ேச������ நா�ைடயா�தா� ��பா�கேளா? ெத�ய��ைல.

நாணய��� தவ�

த�ழ�க�. ���பாக ஏைழ எ�ய ம�க� நாணயமானவ�க�!
ந����ளவ�க�. உ���டவைர உ�ள� உ�ளவைர �ைன�பவ�க�!
மனசா�� உ�ளவ�க�.

இ�த ஏைழக�� நாணய�ைத� ச�யாக� ����ெகா�ட
அர�ய�வா�க� நாணய�ைத� ெகா���, �ைலேபச ஆர���தத�
�ைள�. ைக ���� கா� வா��ய �ற� �ேராக� ெச�ய��டா� எ�ற மன
உ��த�� காரணமாக. இ�� ஜனநாயக� �ைல ேபா���ட�!



பண���காக மனசா��ைய ��க��டா�. நாநய� ���ய�, நாணய�
இ�ைல எ�பைத யா� உண���வ�?

ம�கைள ஒ��பட �டாம� சா�-மத�கைள� ெசா�� ���தா� தா�
அர�ய� �ைழ�� நட�த ����. அ�த ேவ��ைம�� ��� காயலா�
எ���ற �ய கனேவா� அர�ய� நட��� சா�-மதவா�க�� ����
��காம� த�ழக�ைத� கா�பா��வ� யா�?

எ�ேலா�� இ��ய�க�: ந�ப�க� - த�ழ�க� அைனவ��
சேகாதர�க� எ�ற உண�ைவ ஊ��. எ�ேலா�� ஒ��ப�ேவா�
சேகாதர�களா�! சம��வ�ைத ெவ�� கா��ேவா� ச��கராக!



எ�� த��� இ�த சா�ய ேபத� ?

��வ��வ� �ைல����� சா�யா

?
- ஜூைல, 2016

உ�தரகா��, ஹ���வா�� க�ைக�கைர�� த�� �லவ� ��வ��வ��
�ைலைய அைம�க பா.ஜ. எ�.�. த�� �ஜ� �ய�� ேம�ெகா�டா�.
அத�காக �ைல�ட� க��யா �ம������ பல ஊ�க� வ�யாக
யா��ைர ேம�ெகா�ட அவ�, ஹ���வா� கட�த வார� அைட�தா�.

அ�� க�ைக� கைர�� ஹ� � ப�� எ�ற இட��� ��வ��வ�
�ைல அைம�க� ��மா��க�ப�ட�. ஆனா� அ�� �ைல ைவ�க� �டா�
என �ல� எ���தன�. அைத� ெதாட���, ச�கரா�சா�யா ச�� எ�ற
இட���� �ைல மா�ற�ப�ட�.

அ�� கட�த ெவ����ழைம �ைல �ற�� �ழா��� ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�. ஆனா� உ�தரகா�� பா.ஜ. �த�வ� ஹ�� ராவ�,
�ழாைவ ��ெரன� �ற�க��தா�. ெபயரள��� நட�த �ழா��
ேமகாலயா கவ�ன� ச��கநாத�. ம��ய அைம�ச� ெபா�. ராதா���ண�
ஆ�ேயா� ப�ேக�றன�. இ�த �ைல�� �ைல அ�கார ��வமாக
��வ�படாம� ேவ�ட��� ைவ�க�ப����பதாக அ����� தகவ�
ெவ�யா� உ�ள�. அத�� சா�� �ர�சைனேய காரண� என�
�ற�ப��ற�.

��வ��வ�, த�� ச�தாய��� �ற�தவ� என� �� க�ைக�
கைரேயார��� �ைல ைவ�க �ல� எ����� ெத�����றன�. �ல
சா��கேளா. ஆ�ச�கர� மட���காக ஒ��க�ப�ட இட��� த�� �லவ�
�ைலைவ�க��டா� எ���றன�.

��வ��வ� �ைல ைவ�க �ய�� எ��த த�� �ஜ� த�� ம�க�
�ல�ட� ேகா��� �ைழய ��ப�டேபா� ச�ப��� தா�க�ப�டா�.
�னமல� 2.07.2016� நா�:



இ�த� ெச��ைய� ப����றேபா�, இ�� மதவா�க� த�கள� சா�ய
ெவ������ �ள��ைல எ�ப� ெத�வா��ற�. அத�� அர��
மைற�க ஆதர�ைன� த���ற� எ�ேற ேதா����ற�.

ச��ரண ந�தா�� �ைலைய, பா� ெஜக�வ� ரா� �ேமா��� �ற��
ைவ�தா� எ�றா��, எ�.�. ெஜக�வ� ரா� எ�பதா�, �ைல ����ப��
��டதாக� ��, ப��த�ேவ இ�லாத , பரேத�� ��ட�, க�கா த���
���� �ைலைய� க��ய ெகா�ைம ஏ�கனேவ நட�ேத� இ���ற�.

அ�சன�க� ம�ைர �னா��ய�ம� ேகா�� �ரேவச� ெச�தத�காக
��ட�ப�� �னா�� ேகா�ைல��ேட ஓ���டதாக அ�� �ர�சார�
ெச�தா�க� இ�� மத சா� ஆ�சார�ட�க� :

உலக ச�தாய���� அற� - ெபா�� - இ�ப� எ�� அ�கார�க��,
அ�� மைறைய எ��, சா� - மத - ெமா� - நா� - க�ட�
இவ�ைறெய�லா� கட�� த�த ேபராசா� ��வ��வைரேய சா�ய
ேநா��� பா���� அ��ன� இ��மத சனாதன வா�க��� ம��ேம
உ��!

����ற� க�பைன� கைதய�ல! கட�ள�க�� காம
�ைளயா���கைள� ��� ஆபாச� கள��ய� இ�ைல . அ� அற�ைர��
- அ��ைர�� அட��ய ெபா��ச� அைத எ��ய ஆசா��ேக இ�த� க�
எ�றா� சா��� தா�க� எ�த அள��� �ைரேயா�� ேபா��ள� எ��
ெத��றத�லவா? இ� க�டன�����ய� ம��ம�ல!
த�டைன���ய�� �ட.

வா���

இ�� இ���களா� ேபா��� �கழ�ப�� இராமாயண� எ��
கா�ய� எ��ய வா����� �ட எ�.�. எ��தாேன வரலா��� சா��க�
பக���றன. ���க ���க க�பைன��, ெபா���, �ைன��ைர��
ஆ��க��� ெபயரா�, ப���� ெபயரா� வா��� எ�� எ��
எ��யைத இ�த இ�� மத� சா�யவா�க� எ�ப� ஏ��� ெகா�டா�க�?
மகாபாரத�� ஒ� சாதாரண ���ப��� �ற�த �யாச� எ��ய�தாேன!
ஆ�ய� அ�லேவ!

அ�கெமலா� �ைற�த�� ெதா�ேநாயரா� ஆவ�த�� ���ழ��
�ைலயேர�� க�ைகவா� சைட�கர�தா�� க�றா�� அவ� க�டா� நா�
வண��� கட�ளேர!

எ�� ��நா��கரச� ெசா�னாேர! அ�த ப�� எ�பதா� வா���
எ��ய இராமாயண� சா� ஆ�சார�ைத� தா�� அர�ேக�����றேதா!
இைதெய�லா� தா�� உ�ைர� ெகா��தாவ� ��வ��வ� �ைலைய�



�ற�ேப� எ�� சபதேம���ள பா.ஜ. எ�.�. த�� �ஜ�ைய
பாரா���ேறா�.

��டாைம ஒ��த�

(பா.ஜ. க�� தைல� எ�.�. ���� சா���டதா�)

இ��ய அர�ய�� ஏைழ எ�.�. ம�க�� வா��கைள ெப�வத�காக
எ�தைனேயா நாடக�க� அர�ேக�� ெகா������றன. அத�
உ�சக�டமாக, பா.ஜ. க���� ேத�ய தைலவ� அ�தஷா�� உ�தர��ப�
த�ழக பா.ஜ. க���� தைல� த��ைச ச���ரராஜ� அவ�க� எ�.�.
ம�க�� ��க�� சா���வதாக� ெச��க� வ���றன. அதனா� த�ழக
எ�. �. ம�க� இவ�கைள சா�- ேபத� பா��காத ப��த�� வா�களாக ந��
வா�க��� ��வா�களா�! எ�த� க���� வா�க��க ேவ��� எ�ப�
எ�.�. ம�க��� ந�றாக� ெத���. அ� அவ�க�� உ�ைம�� சனநாயக�
கடைம�மா��.

ஆமா! எ�.�. ம�க� சா���வ�� அ��� சாத�தாேன! இ�ைல
அவ�க��ெக�� ேவ� உண� தா�ய� உ�ளதா? யா�� சா��டாத
உண�கைள அவ�க� சா���வதா� அைத நா�க� மன� ஒ��
அவ�கேளா� சா���வ� சம��வ��ைலயா? எ�� �யாய� ேபச
��யாேத இ�ப� �ள�பர�ப���வத� �ல� எ�.�. ம�க�� வா�ைவ-
��ைம� ப���வ� ஆகாதா? வா��ைக�தர� - நாக�க� - ��த� - ப�பா�
இ�� எ�� �ைற�தவ�களாக இ�த எ�.�. ம�க� இ���றா�க�? ச�! பா.ஜ.
க�� தைல��� இத�� ��� அவ�க�� ேத�ய தைலவ�� அ��ைர��
���, எ�.�. ம�க�ட� பழ� உட���� உணவ��த ேவ��� எ�ற
�ைன�� ஏ�ப�ட��ைலயா? இ�ைல எ�றா� இ�ேபா� ெச�வ�
ேபா��தன�தாேன? ரா��கா�� - ரா�� கா�� ேபா�றவ�க� ேபா�ற
ேபா��� ஒ� ��ைச��� �ைழ��, அவ�க�ட�����ற உணைவ
உட���� உ��வைத� பழ�கமாக� ெகா�����றா�க�. அ�ேல
உ�ேநா�க� எ�வ���பதாக� ெத�ய��ைல. ஆனா� நாைள உண�
இ�னா� ���� எ�� அ�������, அவ�க� �ர��ேயகமாக�
சைம��� ப�மா�வ� எ�த வைக�� சம��வ�, சா� பாரா�தன�? எ�ப�
அவ�க��ேக ெவ��ச�! இைத ���ய அர�ய� பா�ைவ��
பா��கா��க�. சம��வ ச�க ��தைனேயா� பா��க�! தைலவ�கேள!

�த�� ��டாைமைய ஒ��க ேபாரா��க�! இர�ைட ட�ள� �ைற
�� கைட�� அ�ப��க�� கைட����க�ப�வதாக� ெத��ற�! அத��
கள��� இற��� ேபாரா��க�! பா��க�ப�ட எ�.�.�க�� ஓ���க�
தானாக வ�����. சம��வ���காக ஏ�� ���� சவைல�
�ழ�ைதக��� உத��றவ�கைள ஏ�பா�க�. வா�� ெசா���� வசன�
ேப���க��� ேமைடக�� சா� ஒ��� �ழ�க��டவ�க�.
நைடெப���ற ஆணவ� ப�ெகாைலகைள� க��� காணாம�



இ���றா�க�. �வா� ப�ெகாைலயா? க�டன�����ய�. ஆனா��
அத��� ெகா����ற ���ய��வ�. நட�த சா� ஆணவ�
ப�ெகாைலக��� ெகா��க��ைலேய ஏ�? த�ழக��ேல
அர�ய�வா�க� ��கமற �ைற�� காண�ப��றா�க�. ஆனா� ச�தாய�
�����தவா�க� யா���ைல? அைத�ப�� ����க��ட அவ�க���
ேநர��ைல ! ஓ�� ….. ஓ��…. ஓ��…!



�த��ர �ன�
- ஆக��, 2016

70வ� �த��ர �ன�ைத ேகாலாகலமாக இ��யா�� ெகா�டா��
ெகா������ேறா�. ப�ெடா� ��� பற��� இ��ய ேத�ய� ெகா���
வண�க� �� ம�யாைத ெச�� ெகா�����ேறா�. இ���� �ைட�த
�த��ர�ைத ��ய��, ��ய� �ைட�காதா எ�ற ஏ�க� ெப� ���ட� ’
ச��� அ���� ெகா������ேறா�.

ச�டேமைத அ�ேப�க� அவ�களா� இர��� க�����
எ�த�ப�ட �த��ர இ��யா�� அர�ய� சாசன��� �ல� இ��யா ஒ�
சனநாயக நா� எ�� பாரா�ம�ற� �ரகடன�ப���ய�.

சனநாயக� எ�ப� ெவ�� ஓ��� ேபா�� ச�டம�ற, நாடா�ம�ற
உ���ன�கைள� ேத�� ெச�வேதா� ���� ��வ��ைல. அ�த
உ���ன�க�� சனநாயக� கடைம ���யமான. ஆ���ற ம��ய, மா�ல
அர�க�� ெசய�பா�க� பாரப�சம�றதாக இ��க ேவ���.

இ��யா�� �ற�த அைன�� ம�க�� சா�. சமய, மா�ல, ெமா�,
கலா�சார�க� இட���� இட� மா�ப�டா�� ஒ� தா�� வ����
��ைளகளாக� பா��க ேவ���. அைனவ�� இ��ய�க� எ�ற
மன�பா�ைம வளர ேவ���.

��மண வரேவ�� ����� அைன��� பதா��த�க�� இைல
பா��காம�, ப�� பா��காம�, �க� பா��காம� பாரப�ச���
ப�மா�வ�தா� ���ேதா�ப�, சம��வமான�. அைத� ேபால, அர�க��
எ�லா உ�ைமக��. ச�ைகக��, சா� - மதமா�ச�ய���
ப���த��க�பட ேவ���. மத�க�� �ட �ல மா�ப�ட
அ���ைறக� இ��கலா�. ஆனா� ஒேர மத வ�பா�ைட�
��ப����றவ�க�ைடேய ம�த உ�ைமக� மா�ப�� அ�சய� இ�த
பாரத ���ய ���� தா� நட��ற�.

த� ம�த, ச�க உ�ைமக�� ைக ைவ�ப��. உைட உண�
ேபா�றவ��� க���பா� ���ப��. சனநாயக� ஆகா�. சம��வ�ைத�
ேத� அ�ெய��� ைவ��� அர�� ெசய�� ஆகா�. இ� ஒ� �த
ச�வா�காரேம ஆ��. யா� யா� எைத� சா���வ�, சா��ட��டா�



எ�ப��ப�ட ஆைடகைள அ�வ�, அ�ய��டா�, எ�ெத�த ��க��
நட�ப�, நட�க��டா�, எ�ெத�த ஆலய�க�� �ரேவ��ப�,
�ரேவ��க��டா� எ�பன ேபா�ற த�ம�த உ�ைமக��
தைல��வ��, த��ப��, உைத�ப��, அவமான�ப���வ�� சனநாயக
நா��� ெசய�பா�க� அ�ல க�டன�����ய�.

அ�ப� த� ம�த உ�ைமக�� தைல��வ�. ஒ� தைல�ப�சமான
அ���ைறயா��. அ�ப�� ���களாக அடாவ��தன� ெச�ேவா���
மைற�கமாக ச�ட பா�கா�ப��ப�� ��சயமாக
ஒ�தைல�ப�சமான�தா�. �ைணேபாவ� அைத�ட� ெகா�ைமயான�.

அ�ேபா� தன� உ�ைம பா��க�ப�� மைற�க�ப��ேபா�
அவ��� �த��ர நா��� தா� வா���ேறாமா எ���ற ச�ேதக
எ�ண� ஏ�ப��, �ற�த தா� நா��� �ேத ெவ��� ஏ�பட�தாேன
ெச���.

இைத�தா� �த� �தலாக ��ைப�� கா��ய�கைள� ச���தேபா�
ேபர�ஞ� அ�ேப�க� அவ�க�, “பா��, என�� தா� நா� �ைடயா�”
எ�றா�. இைத�ேக�� அ������ற கா��யா�. ’’உ�க��� தா� நா�
இ���ற�. ��க� ம��� ��க ஒ� நா��� ப�றாள�. எ�பைத
நான�ேவ�" எ�றா�. அத��� ப�ல�யாக பாபாசாேக� அ�ேப�க� .
இ�ேக நா�க� நா�கைள �ட, �ைனகைள �ட இ�வாக
நட�த�ப���றேபா� இைத என� ெசா�த நா� எ�� எ�ப� அைழ�க
����. எ� ெசா�த மத� எ�� எ�ப� எ�ண ����? இ�த நா� எ�க�
�� எ�ண�ற அ��கைள�� இ��கைள�� �ம�� உ�ள�. ஆகேவ
அ��ேதா அ�யாமேலா இ�த நா��� �� ��வாச� ெகா�ளாத �ைல��
நா�க� இைரயா�ட ேந��தா� அத�கான ெபா��� இ�த நா�ைடேய
சா��" எ�� �த��ர� �ைட�பத�� 16 ஆ��க��� ��� அதாவ�
1931� ஆ�� ஆக�� மாத� �த� �த�� கா��யாைர� ச���த ேபா�
ப�� ெச�தா� எ�ப� �ைன�� ெகா�ள�த�கதா��.

அைதேய உ���ப���வ� ேபால �த��ர� அைட�� 70
ஆ��க���� �ற�� நா��� ச�பகாலமாக நட�ேத�� �க���க�,
நைடெப��� ெகா������றன.

ெதாட��� ப�மா��� ேதாைல ைவ����தா�க� எ�� க�� ைவ��
கா���ரா���தனமாக த���கைள� தா��� ெசய� நைடெப���
ெகா������றன. பாரத� �ரதம� ேமா� அவ�க� க�ைமயான
க�டன�ைத� ெத�����ளேதா�, எ�ைன� தா���க�. ����
த���க�. த���கைள� ெதா�ைல�ப��தா��க� எ�� ப� பா�கா��
இய�க��ன��� உ��கமாக ேவ��ேகா� �����ளா�. அவர�
க�டன� ஆ�த� அ���ற�.



‘�� ெச�தா� க�வா� � ெச�தா� ெவ�� �� எ�� க�யர�
க�ணதாச��, ப� இ��தா�� பாலா�� ெச�தா�� ேதாலா��’ எ��
க�ஞ� ைவர����� எ��ய க�ைத வ�கைள இ�த ேநர���
�ைன����ேறா�.

ஆனா�� சா� மத� தா��த�க� ��டாைம� ெகா�ைமக�, ஒ�
ச�தாய��� �� அ�ச�தாய� ெப�க� �� நட�த�ப�� வ�ெகா�ைம�
தா��த�, க�ப��� ெகாைலக�, இவ�ைற எ�லா� பா����ற ேபா�,
��ட��� நட�த�ப�� ச�தாய� தா��த�களாகேவ ெத��ற�. எ�.�.
ம�கைள அ��ப�. அ�ல� அ�����வ� ெதாட��� நட���ற ேபா�,
எ�ப� �த��ர��� �� நா��� �� ப�� ஏ�ப��? எ�றா�� �ட,
அ�ைம தன�ைத��, அவமான�கைள��, தா��� ெகா�� அ�ம�க�
இ��ய�க� எ�� தைல ����� ெசா��� ெகா��தா�����றா�க�.
இ��ய இைறயா�ைம�� �� உ�ைமயான ந���ைக அ�ம�க�ைடேய
அ�க� காண�ப��ற�. �த��ர����� �ற� நா� சம��வ�ைத ேநா��
நக��ற� எ�றா�� அ� எ����� ேவக��ேல தா� நட��ற�.
ஆ��யாள�க� இைத �� ���� ��மனேதா� ெசய�ப��த �ைனய
ேவ���.

�த��ர� கா�ைற� �த��ரமாக �வா��க வ� ���க�! மா�����
ஆ����� கா����ற கா��ய�ைத ம�த�க�� �� கா���க�. ப�
பா�கா�� எ�ப� ம�த�கைள� ������த� ஆகா�. ப� பா�கா��
இய�க� ஒ� ச�தாய�ைத� ��ைவ��� தா��வ� ெதாட��தா�
அ��ய�க� வ�ெகா�ைம� த���� ச�ட�கைள ெசய�பட அ�ம��க
ேவ���. ப� பா�கா�� இய�க� தைட ெச�ய�பட ேவ��� எ�பன
ேபா�ற ேகா��ைககைள 70வ� �த��ர �ன��� ேவ��ேகாளாக, ��தைன
���’ மாத இத� �� ைவ��ற�. வா�க �த��ர� ! வள�க சம��வ� !
வ�ேத மாதர�!



இ��ய இைறயா�ைம
- ெச�ட�ப�, 2016

இ��ய நா� எ�ப� ஒ� பர�த பாரத ��. ேவ��ைம�� ஒ��ைம கா��
உ�னதமான நா�! ஒ� இன�, ஒ� மத�, ஓேர சா�, ஒேர கலா�சார�, ஒேர
ெமா� எ���லாம�, ����� மா�பாடான ெகா�ைககைள� ெகா�ட
ம�க�, வ�பா�� �ைறக�, உல�� எ��ேம காண�படாத, ஈர�லலா
ெந��ைடேயாரா� ெகா��வர�ப�ட ம�த ேநயம�ற ��டாைம’
அ�ல� ��� எ���ற ம�த�ைத� ெகா��� ெகா�வா�.
ெகா�ைக�ைடய மத� ��கமற �ைற���ள �� ப�ேவ� கலா�சார�க��
இ���டமாக �ள����ற ேதசமானா��, இ��யா இ��ய�க� எ�ற
உண�ேவா� கா�க�ப���ற நா� இ��யா.

இ�தைகய உ�னத உண���� உைல ைவ���ற ெசய�க�
அ�வ�ேபா� மத�, சா� உண��கேளா� நட�த�ப�� ெகா�ைமக��
அர�ேக�ற�ப���றன. ஆனா� ஆ�� அர�க�, ந� �ைல தவறாம�
நட�� ெகா�டா�தா�, அர� இய��ர��� தரா� ��’ ந� �ைல தவறாம�
��றா�தா� இ�தைன ேவ��ைமக���ைடேய உ�ள ம�க�� மன
உண��கைள சமாதான�ப��த ����.

அத�காக�தா� ச�டேமைத பாபாசாேக� அ�ேப�க� அவ�க�, �த��ர
இ��யா�� அர�ய� சாசன��� வ���வா�� �ர�����வ�ைத , ந��த
���ன��� சகல �ைறக��� ��ைவ�தா�. அ�த �ர����வ�����
ப�க� ஏ�ப�டா�, நா� எ��பா���� ‘இ��யா எ�ப� எ� ேதச�’ எ�ற
ேகாஷ� பக� ேவஷமா����.

ஒ� ெமா� ஆ��க���� வ�வ��தா�, இ��ய இைறயா�ைம��
ஆப�� ஏ�ப��. மத�, ெமா�, சா�. இன� இைவக� எ���
உண���வச�ப��த���ய தைல��க�. இ�� ம��ய-மா�ல அர�க� �க�
கவன��ட� ெசய�பட ேவ���. எ�லா� �ைறக��� �ர�����வ�
ம��க�பட��டா�. அ�ப� ம��க�ப�� ேபா�தா� ஒ��ைம உண��,
ேவ��ைம ெவ�யா� ���ற�. ெவ� பரவலா�� ேபா� இைறயா�ைம
இைரயா����.

அவரவ� மத�ைத , அவரவ� ெமா�ைய வள���� ெகா�வ��
ச�ப�த�ப�டவ�க� அ�கைற எ���� ெகா�வ�� தவ��ைல . ஆனா�



அ� அ��தவ� மத��� - ெமா��� சா�க�� ைகைவ���ற ேபா�தா�
�ப�த�க� ஏ�ப���றன.

ேநாயா��� ��ேகா� ஏ��வ� அவ���� ெத����வத�காக!
ேநா�� ெகா�ைமைய �ைற�பத�காக! அத�காக ம���வமைன��
ேநாயா�க� அைனவ�� எ�க���� ���ேகா� 3 ஏ���க� எ��
ேபாரா�வ� எ�வள� அ��னேமா, அ��ைண அ��ன�,
ப�ென��காலமாக க�� ம��க�ப��, ம�த உ�ைமக� ம��க�ப��
�ல�கைட�� த�ள�ப��� �ட�த ச�தாய�க��� ச�ைகக� கா��
��ேன�ற� பாைத�� வ�கா��வைத �ைற ெசா��வ�� ஆ��.

ஒ� ���ப���, அ�ணேனா, த��ேயா, அ�காேளா த�ைகேயா
ஊனமாக� �ற�தா�, அவ�க���� த�� கவன� ெச���
�ண�ப���வ� அைனவ�� ெபா��ப�லவா! அ�� ேபா� எ�கைள �ட,
எ� ெப�ேறா� அ�த ஊனமானவ��ேக அ�க� ெசல� ெச��றா�க�. அ�க
அ�கைற கா���றா�க�. எ�கைள� �ற�க���றா�க� எ�� ��வ��.
கா���ண�� ெகா�வ�� எ��ைண அ��னேமா, அ��ைன அ��ன�
தா�. எ�.�. ம�க�� வா��ைக� தர�ைத உய��த அர� எ���� ெகா���
அ�கைறைய� �ைற ��வ��, அதைன� ச�ட�ப�யாக� ெச�ய ேவ���
எ�� ச�ட அ��கார� வழ��ய பாபாசாேக� அ�ேப�கைர� சா��
தைலவரா�� �ைற ெசா��வ�� ஆ��. அர�ய� சாசன� ஒ� சா�
ம�க��காக எ�த�ப�டத�ல. எ�லா மத, சா�, ெமா�, இன ம�க��
வா��ய���� ேதைவயான அைன�� வ� கா��த�� உலக நா�க��
உற���� இ��ய இைறயா�ைம��� ேதைவயான அ��ைன பா�கா���.
ெப���ைமைய� ேபண ேவ��ய க�டாய�ைத�� அ��
வ�������ளா� எ�பைத எ�ேபா� ம�க� உண��றா�கேளா,
அ�ேபா�தா� அவ�க�� அ�யாைம இ�� ����! சம��வ,
சேகாதர��வ எ�ண� ேமேலா��� நா� அைம�� ��காவாக��க��.

���� ��ப� இ�லாத ����ேகா��

உ�ச �� ம�ற��� 11 ஆ��க���� �� ஒ� ���� �ட இ�லாத
�ைல ஏ�ப���ள�. உ�ச���ற��� 31 ��ப� ப��ட�க�� கா�யாக
உ�ள ��� இட�கைள� த�ர 28 ��ப�க�� ஒ�வ��ட ����
இ�ைல!

ெபா�வாக உ�ச��ம�ற��� 17 ��ப�க� ����களாக�� இ��
நா�� ��ப�க� உ�ச��ம�ற தைலைம ��ப�களாக��
இ������றா�க� எ�ப� ஆ�தலான �ஷயேம ! இ�தைகய
இைடெவ�க��, ெச��க�� �ட த���க�பட ேவ���. ஏ�கனேவ
பா.ஜ. அர� மதசா�பான� எ�ற ச�ேதக� ம�க� ம���� உ�ளைத
ஊ��த�ப��த� காரணமா��ட��டா�.



த��- �றைம எ�ற ெபயரா� உய� பத�க� எ�.�. ம��� மத�
��பா�ைம�ன��� ம��க�ப�ேட வ��ற�. ப��க வச���,
பத�க�� வா���� ெகா��க�ப�டா� ம�றவ�கைள�ட� �ற�பாகேவ
எ�.�. ம�க� ெசய�ப�வா�க� எ�ப�� ஐய��ைல.

த�� - �றைம ப�� ராஜா���� - காமராஜ���� இைடேய �வாத�
வ�தேபா�, ெப��தைலவ� காமராஜ� ெசா�னா�. நா� இ�த நா�ைட
ஒ�ப� ஆ��களாக ஆ�� ெகா�����ேற�. என��� ெத��� த��-
�றைம ப��! எ�த எ�.�. எ���ய� க��ய பால� இ����ள�. க��ட�
இ����ள� எ�பைத யாராவ� த�� - �றைம ேப�ேவா� க��� கா�ட
���மா எ�� ேக�டா� காமராஜ�.

ஏ�? அர�ய��� �ட ல�சேமா, ல�ச� எ�� ��� ����ற
நா���, உ��ைற, அற�ைலய��ைற எ�� எ�லா� �ைறகைள��
கவ��த அைம�ச� ேந�ைம�� ��னமாக� �க��தவ� �யா� த�க��
தாேன! �ர� ���� �ைற ெசா�ல ��யாத �யாக� ����வா� க�க��
அவ�க� ஒ� எ�.�. தாேன? இ���� வா��த ம�க�� ��ைசக���
இதய�க��� ஒ� ஏ��ய க�க��, த� வா��� வ�ைமெய��
இ���� வா��தா�. வா���� �ைட�தா� �க� �றைமயாக எைத��
வ�நட��� �றைம எ�.�. ம�க��� உ�� எ�பைத� ���� கா�டேவ
க�க���� �யாக�ைத இ�ேக ������ேறா�. உ�ச��ம�ற��
��ப�க�� எ�லா இ��ய ச�க ம�க���� வா��ப��க ேவ���.
இ�த� ேகா��ைக ெதாட��� எ��ப�ப��� ெகா�ேட வ��ற�.

’���� ேகா�� ��ப�க� �யமன��� அைன�� ச�க�க����-
மா�ல�க���� சமமான வா��� தர�பட ேவ���. பல நா�க��
இத�கான �ற�� ஒ���ேட உ�ள�. அதனா� ���� ேகா�� ��ப�யாக
���� ஒ�வ� �ைர�� �ய��க�ப�வா� என ந���ேற� எ�� ேக.�.
பால���ண� உ�ச��ம�ற ��னா� ��ப� ����ளா�.

���� ேகா�� ��ப� எ�.�. ��ப��� வா��� ெகா��க ேவ���
எ�� பல �ைற பல ��ப�க� அர�ய� �ர�க�க�, ��ப� ���ண�ய�,
ஜனா�ப� KR. நாராயண�, G.K. ��பனா� ம��� கைலஞ� ேபா�ற
தைலவ�க� �ர� ெகா��தா�க� எ�பைத�� கவன��� ெகா�ள
ேவ���.

வ��ைற கலா�சார�

சா��� ெபயரா�, மத��� ெபயரா�, வ��ைற� கலா�சார�க�
ஒ�ெவா� நா�� அ�ர ேவக��� அ�க���� ெகா�ேட ேபா�ற�.
உதாரண���� கா���� நைடெப�� கலவர�, த�ழக���� �ற
மா�ல�க��� நைடெப�� ெகாைல ெகா�ைள ேபா�றவ�ைற� �றலா�.



த�ழக��� சா� வ��ைறக� அ�க���� ெகா�� வ�வைத��
அைத அர� க���- காணாம�� இ��பதாக�� த�ழக பா.ஜ. க���
தைல� த��ைச ச���ரராஜ� ����ளா�. 2014� ஆ�ைட �ட 2015�
சா��கலவர� 100 சத��த� அ�க�����பதாக� ��ய அவ� 2014� சா�
தகரா�க�� ப�வா�ய வழ��க�� எ���ைக 2011 எ���, கட�த 2015
ஆ�� ���� ப�� ெச�ய�ப�ட வழ��க�� எ���ைக 487 எ���,
அ�� ெகா�ல�ப�டவ�க�� எ��கைக 580 ேப� எ��� ����ளா�.
சா� ���லான ேமாத�க� த�ழக��� தா� அ�க� எ�பைத��
����கா����ளா�. இைவெய�லா�, சம��வ நடவ��ைக�� எ�ரான
ெசயலாகேவ உ�ள�. அர��, அர� காவ� �ைற��. அர�ய�வா�க���
அ�சாம�, ேந�ைமயாக� கடைமைய� ெச�தா� ��ற�க� �ைறய �ைறய
வா�����. சா�� கலவர�க� ஆணவ� ெகாைலக� �ைறய வா�����!

ேதா�� இ��� ெகா�� ெச�ைய� க��ப� ேபால அர� அ�கா�க�
சா�யவா�களாக இ��பைத� க�ட��� �த�வ�கைள எ��க ேவ���.

இ�தைகய ���� ச�பவ�கேள ப��� ெப��ெக��� இ����
இ��ய இைறயா�ைம�ேக உைல ைவ�� ���. �� �� ���க��
ேதச�ப�ற�ற ெசய�பா�கைள� க�ட��� ஆர�ப �ைல�ேலேய த���ட
ேவ���. பாரத �ரதம� ேமா� அவ�க� இ�� அ�க� கவன� ெச��த
ேவ���.



நாகா��� ெகாைலெவ�� தா��த�
- நவ�ப�, 2016

�வக�ைக மாவ�ட�, ேதவேகா�ைட வ�ட� நாகா� எ�ற �ராம���
இர�� த�� ���ப�கேள உ�ளன. அ�� ஒ� ���ப�ைத� ேச��த
க�கால� எ�பவ��� 2.11.2016� நா� ��மண�! அத�கான மா���ைள�
சட��க� 1.11.2016 நா� நட�� ெகா����த�. அ�ேக மா���ைள
��டா��� ெந���ய உற�ன�க� வ����தா�க�. அ�ேல க�ல���
�ராம�ைத� ேச��த ��யவ� நாகராஜ�� ஒ�வ�.

அவ� ஒ� ச�க� ப�றாள�. த�� ச�தாய ��ேன�ற��� அ�கைற
ெகா�டவ�, ஆ��ரா�ட ச�தாய��� ெதனா� நா��� தைலவராக
இ��� ப�யா��யவ�. ��மண���� �த� நாேள ������
வ����தவ�, வாச�� இ��தப� ��மண மா���ைள� சட���கான
ேவைலகைள� ெச�� ெகா����தா�க�.

அ�ேபா�, எ�ேபா���லா வழ�கமாக அ��� உ�ள வா���
�ராம�ைத� ேச��த�.�. ஆன�த� உ���ட ��� ேப� �க ேவகமாக
��மண ���� வ�யாக ைப��� வ�தன�. ��மண ���� �ழ�ைதக�
அ�����மாக �ைளயா�� ெகா����தன. இவ�க� ைப�ைக ஓ��
வ�த ேவக�, பல �ழ�ைதக� ைப��� அ�ப�� ஆப�ைத உ�வா�� ���
எ�ற அ�ச� ஏ�படேவ. ெப�யவ� நாகராஜ� இராமநாத� ேபா�றவ�க�
ைப�ைக ஓ��வ�தவ�க�ட�, ெம�வாக ஓ���க�பா. ��மண �� எ��
ெத���� இ�ப�� ெச����கேள? எ�� ேக���ளா�. �யாரடா இைத�
ேக�க, உ�க��ெக�லா� ��� ஏ�� ேபா��டா! பைறய�களா எ�� ஏக
வசன��� ேப�யேதா� ��லாம�, ஆ��க சா� ெத������ பலைர 5
அ�வா� உ����க�ைட ம��� பய�கர ஆ�த�க�ட� வ�� ைச��
ேம���� தா����ளன�. அ�� மணமக� க�கால� உ�பட பல���
காய�க� ஏ�ப���ளன. அ�� ச�தாய� தைலவ� ெப�யவ� நாகராஜ�
ப�காயமைட�� உ���� ஆப�தான �ைல�� த�யா�
ம���வமைன�� ேச��க�ப���ளா�. �வக�ைக ேபா�ற அர�
ம���வமைனக�� ���ைச�� அ�ம��க�பட��ைல எ�ற ெச��
�க�� கவைல அ��பதாக உ�ள�.

இ�த� தா��த� ஏேதா ேகாபதாப��� நட�தத�ல சா�ய ேநா���
நட���ள�. அ��� ��மண ���� நட���ள�. இ�த ச�பவ�ைத PCR



வ�ெகா�ைம த���� ச�ட��� ப�� ெச�ய ேவ��ய காவ��ைற
சாதாரண� ���க�� வழ��� ப�� ெச���ளன�. தா��த� நட��ய
ஒ�வ� �ட ைக� ெச�ய�பட��ைல எ�ப�தா� ஆ��க��� உ�ச�.
அ�கார��� க�டைள.

தகவ� ெத��த��. ��தைல� ���ைதக� ��எ� ேதாழ�க� ச�பவ
இட����� காவ��ைற அ�வலக����� ெச�� த�கள�
க�டன�ைத��, எ���ைப�� ப�� ெச�தன�. வ�ெகா�ைம ச�ட�
���� வழ��� ப�� ெச�ய ேவ��� எ�� வ�����ன�.

மா����� க����� க���� மாவ�ட� ெசயலாள� �. க�தசா�,
அ�க���� ��டாைம ஒ��� . ��ன� ெசயலாள� ேதாழ�
ெபா���சா� ேபா�ேறா� க�டன��, ெதாட� நடவ��ைக���
ஈ�ப�����றா�க�. ஆப�தான ���ைல�� ம���வமைன�� உ�ள
ெப�யவ� நாகராஜ� அவ�கைள ��எ� ேதாழ�க� ���ராம��க �ப� ஏ.
ெபா���சா�, ர���மா� ேபா�ேறா�� ேந�� பா��� வ���ளன�.

��தைல� ���ைத க���ன��. த���கைள தா��ய ெகா��
ச�பவ��� அர�� ெசய�பா�கைள� ெதாட��� க�கா���
வ���றன�. பாரப�சம�ற நடவ��ைக , வ�ெகா�ைம ச�ட�ப� வழ���
ப�� ெச�த�, ேபா�றவ�ைற அர�� காவ��ைற�� ேந�ைமயாக�
ெசய�பட ேவ��� எ�ற ேகா��ைகைய வ�ய����றா�க�.

த���க� தா�க�ப�� ேபாெத�லா� அர� க��� காணாம�
இ��ப��, வழ��கைள �ைச மா��வ�மான பாரப�சமான ெசய�க��
ஈ�ப�வ�� வா��ைகயா���ட�. தா��த�ப�டவ�க�� யாேர��
இற�� ேபானா�. அைத� ��� மட��� ேபா��’ எ��தா� ெசா�ல
ேவ���. இற����டதாக� �ட� ெசா�ல��டா� எ�� ��மான�
ேபா�ட ப��ைய� சா��த ஆ��க சா�க�� ஆ��க� ப��யா�க.
�ய��க� நட��றேதா எ�ற ச�ேதக� வ����ற�. ஆனா� அேத
ப����, �த��ர ேபாரா�ட கால���, அ�சன ��ேன�ற���� த�கைள
அ��ப���� ெகா�ட �ற ச�தாய� தைலவ�க��, வா��தா�க�
எ�பைத�� �ைன���வ� தா��த� நட��யவ�கைள ந�வ��ப����
என ந���ேறா�. த�� ம�கைள அ��ெதா���� இ�தைகய �ய����
அர� �ைண ேபாக� �டா�. அர�ய�வா�க�� தைல��� த���க�பட
ேவ���.

இ�ேபா�ற ச�பவ�. ��மண ��ைட� �ைறயா�ய ச�பவ�,
கலவர� நட��ய ச�பவ� �வக�ைகைய அ��த அரசேன�� நட�தைத��
�ைன����ேறா�.

நாகா��� த���க� �� தா��த� நட��ய ெச�� 6.11.2016 ��க���
தா� ெவ�வ���ள�. ம�ற ஊடக�க�� க���� �ைர�ட�ப����ட�.



த�� ம�க� எ�றா� ஏ� இ�த� பாரப�ச�? ஏ� இ�த ம�த ேநயம�ற
ெசய�! ஊ� ��� ஊடக�கேள உண��க�. மா�ைட ேந����றவ�கேள!
ம�த�கைள�� ேந���க!

ேம�ப� தா��த� ப�� ��தைல� ���ைதக� க���� �வக�ைக
மாவ�ட வட�� ெசயலாள� ��. உதய�மா� அவ�க�, ச�பவ� நட�த
ெச�� அ��� காவ� �ைலய� ெச���. காய�ப�டவ�கைள� பா����
�சா����ளா�. ேம�� ெச. ெப�யசா� (�ல உ�ைம ��� இய�க�,
மாவ�ட �ைண� ெசயலாள�), இைளய க�தம� (ேத�த� ப����
மாவ�ட �ைண� ெசயலாள�), அழகரச� (க�ல� ஒ��ய� ெசயலாள�)
இராேஜ��ர� (ேதவேகா�ைட ஒ��ய� ெசயலாள�), அ�த�
(ேதவேகா�ைட நகர� ெசயலாள�), வழ�க�ஞ� அ�ய�ப� (�.�.க.
வழ�க�ஞ� ���). தள�காவய� ��ைபயா (ேதவேகா�ைட ஒ��ய�
ெபா�ளாள�) ேபா�றவ�க� ��தைல� ���ைதக� க���� சா�பாக
கள��� ப�யா����, காவ��ைற ச�யான ெச���ப�வழ��� ப��
ெச�யேவ��� எ��� வா���, ��. உதய� அவ�க�� தைல����
ேப�� �ைறயான ெச���க�� வழ��� ப�� ெச�ய�ப���ள�
எ��� �வக�ைக வட�� மாவ�ட �.�.க.�� ெசயலாள� ��னா�.

ஆக. ��தைல� ���ைதக�� �ய����. மா����� க�����
க����. உ�ய நடவ��ைக�� வ����� வ��றா�க� எ�ப� ஆ�தலான
�ஷயேம!

"வாைன அள�ேபா�. கட� �ைன அள�ேபா�!

ச��ர ம�டல�ய� க��ெத�ேவா�!"

எ�றா� பார�! இைளஞ�கேள! உ�கைள பா����தா� ெசா�னா�.
அ�வா�� ைக�மாக அைலவ� கா��வா�க�� ெசய�! அைத���
ஆரா��� மன� பைட�த ம�த�களாக மாற ேவ��� என ����னா�.

�ல சாமா�ய ம�கைள அ���� ������வ��. அவ�கைள
ெகா��வ�� ஐ�த�� பைட�த உ��ன�க�� ெசய� இைளஞ�கேள!
ஆற�� பைட�த ��க� எ�ன ெச����க�. அதனா� எ�ன சா��க�
ேபா���க�? ம�த�கைள�� ம�த ேநய�ைத�� ெகா��வதா�
உ�க���� �ைட�க� ேபாவ� எ�ன? ெகாைலயா��ப�ட� தாேன!

ெகா� அ�வாைள ��ெடா��� ஆ�க��வமான ��தைன���
�����க�! நா��� ��� நா�கேளா� ேபா�� ேபா�� ��ஞான���
நா�ட�ைத� ெச����க�.

தா�க� சா����ள ச�தாய�ைத �ைறவான வள���� பாைத��
இ��� ெச���க�. நா���காக. ெமா��காக. ச�தாய சம��வ���காக



பா�ப��க�! அ� ஒ� �ைறவான. ��ம�யான வா�ைவ� த��.



மைழ ��டா�� �வான�

�ட��ைல
-��ரவ�, 2017

கட�த ஆ�� ெச�ட�ப� ��க� 22ஆ� நா� ந��ர�� �த�வராக இ��த
ெஜயல�தா அ�ேபாேலா ம���வமைன�� அ�ம��க�ப�ட
நா����� �ச�ப� மாத� 5� நா� வைர அவர� மரண� ெச��
அ���க�ப�ட நா� வைர த�ழக ��வாக� ேக�பார��� �ட�த� எ�ப�
�க�� கவைல��டமான �ைல�பாடா��. ஒ� சனநாயக நா��� �த�வ�
உட� நல��� ம���வமைன�� அ�ம��க�ப�டா�, அைம�ச�க�
ச�டம�ற உ���ன�க�, பாரா�ம�ற உ���ன�க� �த� வா��
உ���ன�க� வைர, த�க� ெபா���கைள உணராம� அ�ேபாேலா
ம���வமைன�ேலேய கா��� �ட�தா�க�. அதனா� த�� நா��
��வாக� �த���த�.

சனநாயக நா��� ��வா�கைள� ேத��ெத���� ேபா�
�ைற�தப�ச� த��யான கடைம�ண���ளவ�கைள ேத��ெத��காதத�
�ைள�தா� இ�த ��வாக� �ர�� எ�பைத கால�கட�� உண��� எ�ன
பய�?

ச�! �த�வ� ெஜயல�தா அவ�க� அ�ேபாேலா ம���வமைன��
���ைச�காக அ�ம��க�ப����த ேபா�, உலக� தர� வா��த
ம���வ�க�� க�கா����தா� இ��தா�. ஆனா� அ��தா� எ�தைன
�ள�ப�க�, ெஜயல�தா இற��� வைர நட�த ம�ம �����க�
இ�ன�� அ���க�படேவ இ�ைல! கா�. தைலவ� ரா�� கா�� �த�
ம��ய அைம�ச�க�, ஆ�ந� ேபா�ற உய� ெபா���� யா�ேம �த�வ�
ெஜயல�தாைவ� பா��க அ�ம��க�பட��ைல. �ைற�தப�ச�
க�ணா� ��ேடா வ�யாக� �ட பா��க அ�ம��க��ைல! க�ணா�
��ேடாைவ�� தா�� ேநா� ெதா��. பா��க வ�தவ�க�ட����
�த�வைர� ெதா����� எ�� அ�ேபாேலா ம���வமைன �ைன�த�
ேபா��!

ஆனா� அ�வள� பா�கா��� இ��த �த�வ� ெஜயல�தா, �ற�
யா�ைடய ேநா�� ெதா��தலா� மர��தா� எ�பத�� அ�ேபாேலா



ம���வமைன இ�� வைர �ள�க� அ��க��ைல ! ச�! இெத�லா�
நட�� ���த இ��ட கால� அ�த 70 நா�க�� த�ழக ��வாக�
�ைல�ைல�� ��ற�. ஆனா� ஒ�� த�ழக��� �ர�தரமாகேவா,
ெபா��பாகேவா, ஏேதா ஒ�� ஒ� ஆ�ந� இ���றா� எ�பைத�� நா�
மற�பத���ைல ! அவ� ம��ய அர�� �ர��� எ�பைத��
ம��பத���ைல. ஆனா�� த�ழக ��வாக�……!

த�ேபா� நட��� அ.இ.அ.�.�.க.�� ��ைர ேபர���� யா�
காரண�? ெப��தைலவ� காமராஜ� ெசா�னைத�ேபால, அ.�.�.க.��
�த�வ� ப��� ெச�வ��, ெபா�� ெசயலாள� ச�கலா��, ஒேர
��ைட�� ஊ�ய ம�ைடக� தா� எ�றா��, இவ�கள� ச�ைடயா�,
த�ழக� ��வாக� இ�லாத ��வாண நாடாகத��த�.

பலமான தைலைம�� மைற���� �ற� அர�ய� க��க��
�ழ�ப� - �ள�க� ஏ�ப�வ���. அர�ய� ����ண�� �ைற����த
கால��� ஆ� கட�த�, ெசா��� ேப���� பயண�க�, ���� ப�களா
வச��ட� �ற�த ெவ�� �ைற�� ��மாள� ேபா�ற �க��க�, ��ய�
ெப��தைலவ�� இ��� ெப�� பத�க��� வைர ேத�த�க�� ேபா�
நைடெப�ற���! ஆனா� அைவெய�லா� அர�ய�� எ�
ேவ��மானா�� நட��� எ�ற ேபா�ைவ�� க��� காணாம�
�ட�ப�ட�.

ஆனா� இ�ைறய �ைலைம அ�வ�ல! அர�ய� ����ண�� �க�
சாதாரணமான �ராம�க�� �ட �வா����ற ம�க� �ைற��
காண�ப��றா�க�. அவ�கைள யா�� எ��� ஏமா���ட ��யா�.
அெம��க அ�ப� பத� வைர�ேல அவ�க� ����� �வா���றா�க�!

எனேவதா� த�கள� ச�டம�ற உ���ன�கைள காண��ைல எ��
ஆத�க�ப�டா�க�! ச�கலா���� - ப��� ெச�வ�����ைடேய
நட���ற பத�� ேபா��யா� ச�கலா ஆதர� ச�டம�ற உ���ன�க�
�வ��� ெசா�� ப�களா�� ர��யமான இய�ைக வள��க� ப����
�ற�த ெவ��� நடமாட ைவ�க�ப�����றா�க�. இைத�
க����ைமைய அைட�� ைவ����பதாக ம�க� �ைன��றா�க�. எ�லா
ச�டம�ற உ���ன�க���� ச�டம�ற ��� உ�ள�. �த��ரமாக
இ��பத�� ச�டம�ற ���க�� எ�ன தைட? அைம�ச�க����
���ேவ� ேரா��� அைம�ச� ப�களா�க� உ�ளன? அ� இ��
ெவ��ேசா�� �ட��றேத ஏ�? இவ�கெள�லா� ஓ�ட��� ��பலாக
இ��தா�தா� ஆ�ந� ஆ�� அைம�க� ����� ேபா� ஓ�வர ����
எ�� �யாய� �ற�ப��ற�! ச�டம�ற� அ��� எ�.எ�.ஏ. ஆ�ட��
����ட �ர�� இ��தா� வர ��யாேதா? �வ���� ��டா�ேசா�
ெபா���றா�களா? �லா� சா�பா� சா����றா�களா? இ�ப� ��பலாக
ச�டம�ற உ���ன�க� த�க ைவ�க�ப�வ��, அத��� காரணமான
ச�கலா அ�ேக ேபா� ேப�வ�� எ�த வைக�� அவ�க�� �த��ர�ைத�



கா�ப� ஆ��. இ�தைகய சனநாயக� ப�ெகாைலக� ஏ���ெகா�ள�த�க�
தானா? ஆ�ந� ����க ேவ���.

ச�! இ�� வைர நட�த �ஷய�கேள ேவ�! இ�� உ�ச��ம�ற�
ெஜயல�தா ெசா��� ���� ேம� �ைற��� வழ��� ����
வழ����ள�. இர�� ��ப�க�ேம ெப�க��� �. ��ஹா வழ��ய
���ைப உ�� ெச���ளா�க�. த�ேபா� �ைலைம ����� மா���ட�.
10 ேகா� �பா� அபராத��, 4 ஆ�� �ைற� த�டைன�� உ��
ெச�ய�ப���ள�. ச�ட��� உ�ள ஓ�ைடக� அ�ல ேமா�ைடக�
ஏேத�� உ�டா? அ� ச�ட வ�லந�க��ேக ெவ��ச�.

எ� எ�ப� இ��தா�� ச�கலா�� �ைறவாச����� �ற� எட�பா�
பழ��சா� அ�க�� �த�வராக� ேத�� ெச�ய�ப�� 18.2.2017� நா�
ச�ட ம�ற��� ெப��பா�ைமைய ����க ஓ�ெட��� நட�த�ப�ட�.
ஆனா� அ�ைறய ச�டம�ற �க����� நைடெப�ற ���ப�தகாத
ெசய�க�. சபாநாயகைர ���ைக���� த�க� ேகா��ைககைள
வ�����வ� சனநாயக��� அ�ம��க�ப�ட ஒ��தா�. ஆனா�
சபாநாயக�� இ��ைக�� அம�வ� ச�ைடைய� ������ப� ஏ�க
��யாத ஒ��. எ���க��� தைலவ�� சபாநாயக�� த�க� ச�ைடக�
���க�ப�டதாக பர�பர� ��ற� �ம��வ� ேவ��ைகயான�. அத�
உ�சமாக, சபாநாயக�� சா�ைய� ெசா�� ���யதாக, அவேர
ச�டம�ற��� ேவதைனேயா� �������ளா�. �யம�யாைத
இய�க��� �ைளகளான �ரா�ட� க��க�� இ�ன�� சபாநாயக�
ெசா�னப� சா�ைய� ெசா��� ேப����தா� அ� ���த
க�டன�����ய�. எ�லா சா��கார�க���� த�� ச�தாய�தா�
�����ைரயா?

எ���க�� ச�டம�ற உ���ன�கைள க�டாயமாக
ெவ�ேய����� எ���க��கேள இ�லாம�. அவ�கள� இ��ைகக�
ெவ��ேசா�� �ட�க ெப��பா�ைம ����க�ப�� எட�பா�
பழ��சா� த�ழக �த�வராக ேத�� ெச�ய�ப���ளா�.

ச�டம�ற��� �� அ�கார�� சபாநாயக��ேக உ��! அ�த
வைக��, அவ� சா��த க���ன� ெவ��ெபற அவ� ��க� வ��ப�
இய��தா�. எ�றா�� ஆ�� க���� இைணயான பல� வா��த
எ���க��யான �.�.க. அத� ஆதர�� க��களான கா��ர�, இ��ய
���� �� ேபா�ற க��க�� ேகா��ைக�� �யாய� இ�லாம��ைல.
ச�டசைபைய ஒ�நா� த��� ேபா����தா� ஒ��� �� ����
ேபா���கா�. இ�வள� �ர�சைனகைள� ெகா���ள அர�ய�
���ைல�� உ.�.�� நைடெப�றைத� ேபால ரக�ய வா�ெக�����
சபாநாயக� உ�தர�����தா� ந� �ைலயான ��� எ�� ம�க�
பாரா�����பா�க�. ைக���வா�ெக��� �ைற�� உ�ைம��
���ப��லா���தா� �ட ேந��� ேந� ெவ��கா�ட ��யாத



மன�ைலதா� இ�தைன நாளாக அவ�க� பா�கா��� இ��த ச�டம�ற
உ���ன�க��� ஏ�ப������! இ� உள��யான பா����தா�.

ச�டம�ற��� சபாநாயக� �த�வைர ேத�� ெச����டா� .
மா���� �த�வ� எட�பா� பழ��சா�ைய ��தைன ���
வா����ற�. அேதேநர��� சா� - மத ேவ�பா���, ��பா�ைம
ச�க�க� பா�கா�க�பட ேவ���. அ�கார� தா��த�க� , ஆணவ�
ெகாைலக� த��க�பட ேவ���. த�� ெப�க���� பா�கா�ப��க
ேவ��� எ�பன ேபா�ற ேகா��ைககைள �த�வ� எட�பா�
பழ��சா��� ��தைன ���’ மாத இத� சம�����ற�!



ெதாட�கைத ஆ�� த�ழக �னவ�க�

�ர�சைன
- மா��, 2017

இ��யா���� - பா��தா����ைடேய எ�ப� மத ���லான பைக
ெதாட�கைதயாக உ�ளேதா, தா��பாேலா� மத� கல�த உண�� எ�ப�
ஊ�ட�ப��றேதா அைத� ேபால இ��யா - இல�ைக, ம�க�ைடேய
இனேவ�பா�� உண�� ேமேலா�� பைக வள��க�ப�� வ��ற�.
அ�ேல ��கள ஆ��யாள�க�� ப�� ���ைல வ���ற� ����த
ெந��பாக ெபௗ�த மத ���க� �ைரமைற�� ��க� ஆ��யாள�கைள
இய��� ெகா�����றா�க�. த�ழ�க��� �ேராதமாக இ��ய
வ�சாவ�� த�ழ�களாக இ��தா�� ச� இல�ைக� த�ழ�களாக
இ��தா�� ச�, இ��யா�� த��நா��� த�ழ�களாக இ��தா��,
அவ�க�� பா�ைவ ஒ�றாகேவ இ���ற�!

அதனா� ெதாட��� பா��க�ப�பவ�க� உ��ழ�பவ�க� அ�பா�
த�ழக �னவ�க� தா� த�ழக��� ஒ� மாவ�ட அள��ட �ல�பர��
இ�லாத ��� நாடான இல�ைக . உலக வ�லரசாக ேபாவதாக� ���
ெகா��� �க� ெப�ய நாடான இ��ய �னவ�க� �� எ�த ைத�ய���
தா��த� நட���றா�க�. யா� தா��த� நட��வ�? இல�ைக �னவ�கேள,
த�ழக �னவ�கைள அ��ப�� பட�கைள� கட��வ�மாக உ�ளா�கேள,
�ைற� ����றா�கேள! ���ரவைத ெச��றா�கேள எ�ப�?

அவ�க��� அ�த நா�� அர� த�க� நா�� , �னவ�கைள� பா�கா�க
ேரா��� க�ப�கைள �ைண�� கட�� �த�க ���றா�கேள! ��பா��
ச�தமாக!

இ�� நம� நா�� �னவ�கைள� பா�கா�க இ��ய அர� எ�ன
ெச��ற�? ஒ�ேவா� த�ழக �னவ�க�� தா�க� ப�� ேபா� த�ழக
அர��� ேபனா ைம�� ேப�ப�� தா� �ணா�றேத . த�ர ஆ�க��வமான
நடவ��ைக ஏ���ைல !ஏ� இ��யா ��பா���ட� �னவ� பா�கா����
����� கட��� கள�கைள அ��ப��டாதா?



இ��ய ேரா��� க�ப�க� எ�ன ெச���றன? "கட� �� ந�ேவ
பயண� ேபானா� ���� த�வ� யாேரா?’ எ�ற ேக����� �ட
�ைடகைள� காணலா�. ஆனா� �ரா�த பா�யான த�ழக �னவ�க� ��
இல�ைக� ெகா�யவ�க� தா��த� நட��� ேபா� த�கா���
ெகா�ளவாவ� இவ�க�ட� ஆ�த� இ��க ேவ�டாமா? அதைன
அ�ம��க த�ழக, இ��ய அர�க��� �ரா� இ�ைலயா? �னவ�க�
�ர�சைன��, இல�ைக ��கள அர�ட� ெச��ெகா��� எ�த
ஒ�ப�த�� �ைறேவ��வ��ைல.

பர�பர� �னவ�க� �� ��பா��� �� நட�த� �டா� என இ��யா-
இல�ைக�ைடேய ஒ�ப�த� இ���ற�. அைத �� ����கண�கான
த�ழக �னவ�க� �� ��பா�� ��� பா��ச�ப���ளேத!எ�ப�?

கட�த வார� இல�ைக கட�பைட�னரா� ��பா��யா� �ட�ப��
உ��ழ�தா�. த�ழக �னவ� ���ேஜா (21) வா��ைகயான ம��ைப
இல�ைக கட�பைட ெத�����ள�. அேத ேநர��� ப�காயமைட�த
�னவ� எஜேரா� (27) ���ைச ெப�� வ��றா� எ�ற ெச���� �டேவ
வ��ற�. கட�த 8� ேத� 2017 மா���� உய�ம�ட அ�கா�க��
உைரயாட� ேவ�. இைவெய�லா� ��� கைல��ற ��டமாக�தா�
இ���றேத த�ர ஆ�க��வமான நைட�ைற�ப��த� ��ய ��மான�க�
ைகெய��தா�றதா என� ெத�ய��ைல .

நாணயமானவ�க��� வா� �ல� உ�� ெமா�ேய ேபா�� !
அடாவ��கார��� ப�டய� ேபா�ட உ��ெமா� �ட �ைல�கா�!
இல�ைக அர� ெதாட��� இைத�தா� ெச�� ெகா�����ற�.

ஏ� உழவ� ஏமா�யாக இ��தா� ஏ�� ���ய எ��க� மாம�
ம�சா� �ைற ெகா�டா�� எ�பா�க�, இ��ய ஏமா�க�ட� இல�ைக
மா�க� இைத�தாேன ெச�� ெகா�����ற� ப�ென��காலமாக!

த�ழ� எ�ெறா� இன��� த�ேய அவ��ெகா� �ண���’ அ�
எ�ன �ண�? ������ �ரவசன� ேப�வதா? அ�ல� கா�� ����
�ட�பதா?’

கட�த 2011� ஆ�� ஏ�ர� 3� நா� உலக� ேகா�ைப ஒ�நா� ���ெக�
ேபா���� இ�� ஆ�ட��� இ��ய அ� இல�ைக அ�ைய
����ய�! அ� �ைளயா��! ஆனா� இல�ைக� கட�பைட��� இத���
எ�ன ச�ப�த�? இ��யா�� ெவ��ைய� தா��� ெகா�ள ��யாத
இல�ைக� கட�பைட�ன� பா� - ஜலச��� ப���� �� �����
ெகா����த த�க�� மட�ைத� ேச��த ��ட�, மா����, ஜா�பா�
அ�ேதா�ரா� ஆ�யவ�கைள ��பா��யா� ��� ப�ெகாைல ெச�தன�!



ப�ெகாைல ெச�ய�ப�ட ��ட�� உட� யா��பாண����,
மா������ உட� தைல��லா �ைல�� ேகா�ைட�ப��ன�
கட�கைர��� , ஜா�பா�� உட� பா�� ப��ன����
அ�ேதா�ரா�� உட� ேசா�ய������ கைர ஒ���ய�. இ�ப� பல
�� த�ழக �னவ�க� பா�ச ��கள ெவ�ய�களா� ெகா�ல�ப�� கட��
�ச�ப�����றா�க�. ஆனா� இ�த �ர�தர� ெகா�ைமக��� ம��ய
அர�க� �ைலயான ��� எ��க��ைல எ�� ேபா� த�ழ�க�
மா�றா�தா� மன�பா�ைம�ட� நட�த�ப��றா�களா? எ�ேற
ேதா���ற�.

ச�! இத�� எ�ேபா�தா� ���கால�?

ம��ய அர��� மா�ல அர� ெவ��� ேப�ப�� எ��� ேபா�
ெகா��பைத �������, ��பா��, த�கா���காக ைவ��� ெகா���
உ�ைமைய �னவ�க��� வழ�க ேவ���. ேரா��� க�ப�க� 24 ம�
ேநர�� த�ழக �னவ�க� ம���� பா�கா���காக ���த�பட
ேவ���! கட�� �னவ�க� எ�ைல தா���றா�க� எ�ற
��ற�சா���� ��� க�� ������� ைவ�க ேவ���. கட�
எ�ைலைய ���ப��த ேவ���. �னவ�க� �ஷய��� இ� நா��
ஒ��த�க�� க���பாக� கைட����க ேவ���. ஒ�ப�த�க� ஏ���
�ைர�கா� ஆவைத ப�னா��� ச�ட�க�� �ல� த��க ேவ���. ச�!
இெத�லா� ந��ைடய ெதாட� ேகா��ைகக� தா�!

ஆனா� ம��ய மா�ல அர�க�� ெம�தன� ேபா�ைக� க���க
���� ஒ� ெம�னா �ர��ைய ஏ�ப��த ேவ���. த�ழக �னவ�கைள�
கா�பா�ற ேவ���!



த�ழக���� தைல���
- ஏ�ர�, 2017

இ��யா �த��ர� ெப�� 1952� ஆ�� �த� ெபா��ேத�த� நட��
ெகா�����ற�. 1957, 1962, 1969 ஆ�� வைர ெபா��ேத�த�க� நட��
கா��ர� தைலைம�லான அர� நைடெப�ற�. அ�ேபாெத�லா�,
ச�டம�ற� ேத�த��, பாரா�ம�ற� ேத�த�� ஒேர சமய���
நட�த�ப�டன. ஒேரநா�� இர�� ேத�த�க� நட�த ேபா� ம�க� �க
�தானமாக பாரா�ம�ற�����, ச�டம�ற����� வா�க��தா�க�.
அ�� எ�த பண� ப�வ��தைன�� நைடெபற��ைல. அ��� - 1967���
�ற� நட�த ேத�த�க�� �ட �க� ெத�வாக ேமேல பாரா�ம�ற����
கா��ர� க�����, �ேழ ச�டம�ற���� மா�ல க��களான �.�.க.,
அ.இ.அ.�.�.க.���� வா�க��� த�ழக����� ெப�ைமைய�
ேச��தா�க�. ெத�வான ��தைனேயா� ஒேர நா�� நட�த அ�த
ேத�த�க�� பண���காக ஓ�ைட ��காம� த�ழக ம�க� வா�க���
ெத�வான ���ைன அ��தா�க� எ�பைத உலகேம ேபா��ய�.

ஆனா�, மா�ல� க��க�� ேபா��யா� அர�ய� நாக�க��
உற�க� தக��க�ப�� எ��களா�க�ப�டா�க�. அ�ண�-த��க� உற�
�க��சக���� �ட� ேபாக� பய�� தைலவ���� ெத��தா� க��ைய
��� ��� ��வா� எ�ற மன�ைல உ�வான�. அதனா� அர�ய� நாக�க�
தக��க�ப�� தைலவ�� அ�ைமக� ஆனா�க�. எ�ேபா� தைலவ�க��
அ�ைமக� ஆேனா�கேள அ������ த�ழக அர�ய� கள� ��ெக�ட�!
ல�ச� அ�ப��� ஆன�. ல�ச��� கால� ைவ�� ேகா�க�� �ரள
ஆர���தா�க�. ஆைசக� ேபராைசக� ஆன�. நாணய�� ேந�ைம��
சவ��� ேநா��� பய��க ஆர���� ம�கைள பல�ன�க� ஆ��னா�க�.
அர�ய�வா�க� கா��� அ�ைமயானா�க�. ம�க�ட� த�க��
ெவ���காக� பண�தாைசைய�� �ைத�தா�க�. நா� ��மா
ஓ���ேபா�டா� அ�த� கால� மா�� அவ� ேந�ைமயான
ெபா��ெதா�டா ெச�ய� ேபா�றா�க�? ச�க� பா�ைவேய இ�லாம�
பண��� �ேத க� ைவ�� ேத�த�� ேபா����� ேபா� நா� அவ�க�
ெகா����ற பண�ைத வா��னா� எ�ன தவ� எ�� ����தா�க� ம�க�
! அ�த ஆைசகைள �ைத�� ம�கைள�� நாணயம�றவ�க� ஆ��ய�
�ரா�ட� க��க�தா�. இலவச�க��காக ைகேய�� ��க ைவ�தவ�க��
அவ�கேளதா�. இ�� எ�த� ேத�த�� பண� ப��வாடா இ�லாம�
நட�த ��யா� எ�ற �ைலைய��, கா� ெகா��தா� தா� ஓ�� எ��



ம�கைள ��ெவ��க ைவ�தவ�க�� �ரா�ட� க��க� எ�பைத
��������ற� இ�த ஆ�.ேக. நக� இைட�ேத�த� ர��!

சாதாரண உ�ளா��� ேத�த� �ட பண���� ஓ�� பண�ைத�
ெகா��� ஓ�ைட �ைல�� வா��வ�� த�ழக அர�ய�வா�க�
���ைல�� இ���றா�க� எ�பத�� இைத�ட உதாரண� எ���
இ��க ��யா�. கட�த ேத�த�� இேத காரண���காக , த�சா��,
அரவ����� ேத�த�க� ஒ�� ைவ�க�ப�ட�. ஆ�.ேக. நக� இைட�ேத�த�
ெஜயல�தா�� மைறவா� ஏ�ப�ட ெவ��ட�ைத �ர�ப கட�த
இைட�ேத�த� இ�த இைட�ேத�த��, த�ழக அர�� �த�வ� எட�பா�
பழ��சா� அைம�ச�க� ெச�ேகா�ைடய�, ��வாச�, �ஜயபா�கர�,
த�கம�, ேவ�ம�, ெஜய��மா� ேபா�றவ�க��, த�க� ேவ�பாள�
ெவ��ெபற வா�காள�க��� ல�ச� ெகா��ப�� ஈ�ப�டா�க� எ�ற
ேத�த� க�ஷ�� ��ற�சா���. ஒ� வா���� �. 4000 எ�ற ��த���
ப��வாடா நட���ள� எ�பத�கான ஆவண ஆதாரண�க� ���யதாக,
ேத�த� க�ஷ� உ�� ெச��, ஏ�ர� 12� ேத� நட�க இ��த இைட�
ேத�த� ஒ��ைவ�க�ப�டதாக அ������ப� சாதாரணமான� அ�ல.
இ� த�ழக���� ெவ�க� ேகடான �ஷய�. ஒ� வா���� 4000
நா�கா�ர� �பா� ெகா��த ப��ய� �னகர�� பண� எ�ப�
��பணமானதா�, �னகர� எ�ற ேவ�பாளைர ேத�த� கள������
ெவ�ேய�� இ��க ேவ���. ��ைட� ����காக ��ைடேய �ைவ���
ெகா�������ற�. ேத�த� க�ஷ�

ஆ�.ேக. நக� இைட�ேத�த� அ���த நா����� - 9.4.2017 நா�
இைட�ேத�த� ஒ�� ைவ�த நா� வைர ஏ�ப���ள ெசல� எ�தைன
ேகா�க� ! 1.10 ேகா�, ஒ� ேகா�ேய 10 இல�ச� இ�த� ெசலைவ எ�ப�
ஈ�க��வ�? இத��� அ�பா� ம�க�தா� �ைட�தா�களா?
இ�தைன��� காரணமான �னகர� எ�ற ேவ�பாளைர ம��� த�� ��க�
ெச�����, ேத�த� நட�����தா� இ�த �� ெசல�க�
த���க�ப����கலாம�லவா? �.�.க. அ�ணா �.�.க., ப��� அ�
ேவ�பாள��தா� பண� ெகா������றா�க� எ�ற ��ற�சா�� உ�ள�
எ�ப� உ�ைமேய! ஆனா� இ�� �க� ெப�ய அள�� 89 ேகா� (எ�ப��
ஒ�ப� ேகா�) எ�ப� �க� ெப�ய ெதாைகேய! ச�! இ�த� பண�
எ����� �னகர��� வ�த�? ேமா��� ப��க� பண� ஒ��� எ�ன
ஆன�? இ�ப� ��ய இர�டா�ர� ேநா���க� எ�தைன
ேமா��வர�க�ட� உ�ள� எ�பைத யார�வா�? ேமா��� க����
பண� ஒ��� ��ய �ப� எ������றேத. அ�ப�ெய�றா� ேமா���
பைழய ேநா��க� ெச�லா� எ�� அ���த அ���� ேதா��தாேன?
இைத ேமா� ஒ���ெகா��றாரா? ேமா��� ��ய ேநா����� அ�தாேன
ெக�! ேத�த� க�ஷ� ைத�யமான ைர� நடவ��ைகைய�
பாரா����ேறா�.



ஒ� ேவ�பாள��காக ேத�தைல ஒ�� ைவ�பைத�ட �னகரைன
அர�ய�� எ�த� ேத�த��� ��க�டாத தைடைய� ேபா����தா�,
இ�வ�� ேவ�பாள�க� அர�ய�வா�க� பய�ப�வா�க� !
ெகா�சமாவ� ���ெக�� இ����.

அேத ேநர���, அ�த 89 ேகா� �பா� பண� ப��வாடா��� த�ழக
�த�வ� எட�பா� பழ��சா� உ�பட 6 அைம�ச�க� உத�����றா�க�
எ�பைத அ��� ேபா� த�ழக அரேச �னகர�� ைகயாளாக
இ������ற� எ�� அ��த� தாேன! த�ழக அரைச ���� ெச�ய இ�த
ஊழைல �ட, இ��� ெப�ய ெமகா ஊழைல எ��பா���றா�களா? �க�
ெத�வாக ����� வா�க����ற த�ழக�� வா�காள� ெப�ம�க�
பண���� அ�ைமயா���டா�களா? த�ழக� தைல���� ���ற� தர�
ெக�ட இ�த அர�ய� வா�களா�.



��மாசன� �த� �ைறவாச� வைர
- ஜூ�, 2017

த�ழக� உ���ட இ��ய நா�, ம��� உலக நா�க� பலவ����,
அர�ய� அ�கார�, ஆ�� அ�கார�, ஆ��க சா� அ�கார� மதெவ�
அ�கார� ேகாேலா��� ேபா�, ��, ேந�ைம, உ�ைம , �யாய� எ��ேம
�ைல�ப��ைல! “�ற� எ�ைன� �������ேபா� நா� ராமா, ராமா
எ�� அபய��ர� எ���ேவ�. ஆனா� ராமா �ேய �������ேபா�
நா� யா�ட� ேபா� ெசா�� அழ” எ�� தவைள ெசா�னதான ெச��
ராமாயண��ேல வ��ற�. அைத� ேபால ��ைய��, த�ம�ைத�� கா�க
ேவ��ய ஆ��யாள�கேள இத�� �ேராதமாக, ம�கைள� �ர�� பண�
ச�பா���� �ைல�பா��� பல தைலவ�க� அ�கார ேபாைத�� வா���
மைற�����றா�க�. வா��� ெகா����� �றா�க�. ஆனா� எ�தைன
��ற�சா���க� எ��தா��, தா� ெப�ற ேகாடா� ேகா� ல�ச�
பண�களா�, ��ற�க� மைற�க�ப���றன. “பண� எ�றா� �ண��
வாைய� �ள���” எ�� ��மாவா ெசா��ைவ�தா�க�.

‘நா���ற கா� �ைற�கவா ெச���’ அ�கார ேபாைத�� ேமாச�
ெச�� ஊழ�� வ�� பண�, ��மாசன������ �ைறவாச� வைர
வ�கா���ற� எ�பத�� உலக அர�ய� வரலா��� ஏராளமான
உதாரண�க� உ��! - ஹா�கா��� ��னா� அ�ப� ெடானா�� சா�
எ�பவ� ஆ���� இ��தேபா� ஊழ� ெச�தா� எ�பத�காக
��மாசன������ �ைறவாச� ெச�றா�.

ச�� ெகா�யா அ�ப� பா�� ெக�ைஹ எ�பவ� �� ஊழ�
��ற�சா���க� �ம�த�ப�� அ�கார ���ரேயாக� ேபா�ற
��ற�க��காக �ைற ெச�றா�.

அ�ைட நாடான பா��தா�� அ�கார ���ரேயாக�, பத��காக
பல� ெகா�ல�ப�ட�, ச�வா�கா�யாக ம�கைள� ������ய� ேபா�ற
காரண�க��காக பா��தா� அ�ப� ��ேடா ���� ெதா��ய�
��மாசன ஆைசயா�தாேன! அேத நா��� ச�வா�கா�யாக� ெசய�ப��
ஊழ� ��றவா�யா�ய

�சார� �ைறவாச� ெச�றா�.



எ��� அ�ப� ேஹா�� �பார� 2015� தன� அ�கார�ைத�
பய�ப��� ஊழ� ெச�தா� எ�ற காரண���காக காரா��ரக�
க��க���ைடேய ��ட�ப�டா�.

ப�களாேத�� ேஷ� ஹ�னா உைச� �கம� எ�சா� ேபா�ற
அ�ப�க� ��மாசன������ �ைறவாச� க�டவ�க�தா�.

இ��ய� ��நா��� த�ம��� வா��த�ைன� �� க���,
ம�ப��� த�மேம ெவ��� எ�ற த��வ��� �ற��டமான பாரத
���ய ���� ஊழ� எ�ப� ேதச�டைமயா�க�ப����டெத�பைத
நா� பல ஆ��க��� ������ேத அ�ப���� ெகா�����ற�.
�கா� �த�வராக ��மாசன��� �����த ல���ரசா� யாத� மா���
�வன ஊழ�� ��� �ைறவாச� க�டா�.

ஹ�யானா�� ஓ� �ரகா� ெசௗடாலா�� அேதவ��� ஊழ�
வழ��� ��மாச�த����� �ைறவாச� க�டவ�தா�.

ஜா�க�� �தலைம�ச� ம�ேகாடா �ர�க ஊழ�� மா��க ெகா��
�ைற��� ெச�றா�. அேத மா�ல �த�வ� �� ேசார���� �ைறேய
அைட�கல� ெகா��த�.

க�நாடகா�� �த�வரா���த எ��ர�பா���� ஊழ�
��ற�சா�டா� �ைறேய �ைட�த�.

ஏ� த�ழக���� �ட �த�வ� க�ணா����, அவர� ம���க��
ஊழ� ��ற�சா��� அ��பைட�� ��ம�ற� ப��க��கைள�
ேத��தவ�க�தா�! இ��ய அர�ய� வா�� ��ப�க�� த�
அ�கார�தா� எ�ப�

ேவ��மானா�� த� இ�ட�ப� ���� வழ�கலா�! யா�� த���
ேக�க ��யா�! ஏ�? ேம� ேகா���க���� �ட ஒ� தைல�ப�சமான
தவறான ����� ெசா��� ��ப��� த�டைன வழ�க அ�கார��ைல !
ேக�டா� அவர� த��ப�ட அ�காரமா�! அவ� எ�ப� ேவ��மானா��
����� ெசா�லலாமா�! பண���தா� அ��� ெச�� ெகா�! எ�ற
�ைல�பாேட இ��யா�� அ��� உ�ள�. இ�தா� “ச�ட���� ��
அைனவ�� சமமா�!” எ�ப�?

இத�� த�ழக ��னா� �த�வ� மைற�த ெஜயல�தா�� ��
�ம�த�ப�ட ப�ேவ��தமான ஊழ� ��ற�சா��க��, ����க��
அ��� ��தைலக�� இ��� ����க�ேம இத�� உதாரணமாக
சா��யாக உ�ள�. அ���� இ��� ���� ��ஹா�� ���ைப உ��
ெச�� 4 ஆ�� �ைற 100 ேகா� அபராத�ைத உ�� ெச�த�.
ெஜயல�தா�� அ�கார ��மாசன� �ற�களா� அைடகா�க�ப�ட



ஊழ�க�, அவ� மைறவா� ெவ�வ�� ச���� வ����பைத��, ேதா�
ச�கலா அவர� உ�� �ைறவாச��, ஆ�.ேக. நக� இைட�ேத�த� ர���,
அவர� உ�� ம��� ��னா� வள��� மக� �தாக�, இளவர� ஓ�����
பண� 89 ேகா� ெகா��� �னகர� உ�பட பல அைம�ச�க� ��க��
ெர�� எ�ற ெச��க� ம�கைள� ����க ைவ���ள�. இத��
��ம�கல� பா��லாதாேன �வ�க�! நா��� ப�ற�றவ�களா�
ேந�ைமயான ��வாக�ைத� தர ��யா�. ’ ��படாதவைர ��ட��
ேயா��யேன’ எ�பத��ண�க இ�� நா��ேல அ�கார����
வ�தவ�க�� பல� இ��க� ���. அவ�க� ��மாசன� ம��ேம
வா��ைக அ�ல! ��மாசன�, ம�க�� ந�வா����� ��ட� ��ட�தா�.
ஊழல�ற, ல�ச� ேபர� ேபசாத அ�கார வ��க�ைத உ�வா�க�தா�,
���ய ��ட��� ஆ�ைடைய� ேபாடாத அைம�ச�கைள� ேத��
ெச�ய�தா� ேத�த�! அ�த� ேத�த� களேம பண���, ல�ச���
�ைளயா�� ேபா� ேந�ைமயான அர�யைல யா�ட���� எ��பா��ப�!
இத�� ஒ� ��ேவ வராதா? ஆ���� வ����ட �த��� ���தா� ஒ�
ச�ட�, இ���னா� ம�ெறா� மா��� ச�ட� எ�� �ரதம� ேமா� ��ள�
த�பா� நட��னா� அ� ச�வா�காரமாக மா����! ேகாேளா��� ��மாசன
வா���� �ர�தரமானத�ல! ெவ��ேம� ெவ���� �ட �ைலயானத�ல!
ம�க�� ��ம�ைய� ெக��காத வா�ைவ�தர ேவ���! “பத�
வ��ேபா� ப�� வரேவ��� த��” அ�கார ேபாைத�� ஆ�ட��
பா�ட�� ேபா�டா� அ�கார� ேபான ��� பா�ட� இற�க�ப��
எ�பத�� இ�க��ைர�� பல உதாரண�க� தர�ப���ளன.

ச�தாய� ப� எ�ப� ��தமான�. அ�தா� அர�ய� ப��� �ட
அ�� ேந�ைம ேவ��� ம�த�கைள ேந����ற �ண� ேவ���. ��
கா�க�பட ேவ���. ஒ� தைல��ைய��, சா�-மத� கல���ள ச�தாய�
பா�ைவ�� ஆ��யாள�க��� அழக�ல! ஆப�தான�.

இ�தைகய பா�ைவ��ேளா�, ��மாசன������ �ைறவாச�
ேநா��ேய ெச�ல ேந���!

இ�� ஆ�� அ�கார��� இ���ற மமைத�� எைத
ேவ��மானா�� ெச�யலா�-ெசா�லலா�! அதனா� ம�க�
�யர�ப�டா� எ�ன? ��ப�ப�டா� நம�ெக�ன எ�ற பா���
ெசய�ப�� ம��ய தைலைம த� ேபா�ைக மா���ெகா�ள ேவ���.
தா� ெசா�வ�தா� ேவத� எ�ற பா��� ெசய�ப�வைத��, த�ழக
ம�கைள��, த�� ம�கைள�� வ�����ற ேபா�ைக மா��� ெகா�ள
ேவ���. எ�லா �ைள�க���� எ���ைள� உ�� !



ம�த�ம��� அ���வ�ைட ேநா��
- ஜூ�, 2017

ப�ென��காலமாக ம�த உ�ைம�� ச�க சம��வ��, க����
ம��க�ப�� வ�த ச�க� ேபர�ஞ� அ�ேப�க� ம��� பல தைலவ�க��
ேபாரா�ட�களா� �த��ர இ��யா�� அர�ய� சாசன��� �ல�
அ��பைட உ�ைமகைள� ெப��� த�தா� ேபர�ஞ� அ�ேப�க� அவ�க�.
ஆனா� ம��ய மா�ல அர�க�� ச�க� பா�ைவ�� ஏ�ப�ட ேகாளாறா�
(ஜா�ய பா�ைவயா�) அைத� ெசய�ப���வ�� ெதா�� ஏ�ப���ள�.

ஒ� ��னைட���ள ச�தாய�ைத ��ேன��வத�� க�� ஒ�ேற
�ரதானமான� ம��ம�ல, க��யா� ம��ேம ���� எ�பதா�,
ப�ேவ� ச�ைகக�� �ல� வா����க� வழ�க வ�வைக
ெச�ய�ப�ட�. ���த ��ைர எ�ப� ��� எ�ேமா அ�ப� ப��த
���ர�� எ�வா� எ�பதா�, ம��� எ�றைழ�க�ப���ற ம�
அ���� ப��த ���ர��, ���த ��ைர�� சம�’ எ��
�ற�ப���ள�.

வ�ணா��ரம த�ம��� அ��பைட��, இ����வா ெகா�ைகக��
ச�க�ைத� பா��பவ�க�� ஆ�� நேர��ர ேமா��� தைலைம��
அைம���ள �.ேஜ.�.�� ஆ��தா� அைத� ெசய�ப���ட �ைன���
கா��வதாகேவ ெத��ற�.

எ�ேக ைக ைவ�தா�, த�� ச�க�க�� வள���ைய� க���ப���ட
���ேமா, அ�ேக ைக ைவ��றா�க� சனாதன த�மவா�க� ஆ��
அ�கார��� �ைணெகா�� இ�ேபா� ந��ைடேய �ர��யாள�க�
ெர�ைடமைல ��வாசனா� இ�ைல! – தைலவ� எ�. �. ராஜா இ�ைல !
����� ேபாராட �ர��யாள� அ�ேப�க�� இ�ைல ! எனேவ ‘நம��
நாேம காவ�’ எ�ற அ��பைட�� இ�ச�க ம�க� எ��� ெபறேவ���!
ேபாராடாம� எ�த உ�ைமைய�� ��ெட��க ��யா� எ�ப� வரலா�!

�ரதம� ேமா� தைலைம�லான ம��ய பா.ஜ. க�� அர� ப��தா�
தாேன வா��ைக� தர�ைத உயர�� ச��க� சமமானவ�களாக த���க�
வளர����? எ�பைத ந�� உண������ற�. ஆகேவதா�
த���க��கான க��� ெதாைக ஒ����ைட ெகா�ச� ெகா�சமாக�
�ைற���ெகா�� வ��ற�.



ெப��பா�� ப�� இ�� வ������ �� ���பாக த��
மாணவ�க�� வ�ைம காரணமாக இைட��ற� ெதாட���ற�. அதனா�
அ�ச�க��� வள��� தைட�ப��ற�. எனேவ த�� மாணவ�க���
உத��ெதாைக வழ��� ��ட�ைத கால�கட�ேத�� 2012� ஆ��
ம���� ஆ�� ெச�த கா��ர� தைலைம�லான ஐ��ய ��ேபா��
��ட� அர� ெகா�� வ�த�. அதன��பைட�� ����� த���
ப���� மாணவ� ஒ�வ��� �. 350/- உத�� ெதாைக��, ��தக� ம���
���� க�டண���காக �.1000/-�� வழ�க�ப�ட�. ������� வ��
ப���� மாணவ��� �.150��, ��தக� �தலான இதர ெசல�க���
�.750�� வழ�க�ப�ட�.

���� ��தானா�� ���� ெப��’ எ�பா�கேள அைத� ேபால உத��
ெதாைக �ைறவானா��, அத� ேநா�க� மக�தான�. ஃ�� ெம���
�கால��� ��ட���காக ம��ய ��னா� கா��ர� தைலைம�லான
கா��ர� அர� 2013-14� ஒ���ய ெதாைக 882 ேகா� �பா�. ஆனா� ேமா�
தைலைம�லான பா.ஜ.க. அர� ஆ���� வ�த�� 2014-15 ப�ெஜ��� அைத
834 ேகா�யாக� �ைற�த�. ஆனா� அ�த� ெதாைக �ட ��ைமயாக�
ெசல�ட�பட��ைல . ெசல� ெச�தேதா 499 ேகா� தா�. 2015-16� ஆ���
ப�ெஜ��� அ� 663 ேகா� �பாயாக� �ைற�க�ப�ட�. அ��� �ட
ெவ�� 370.45 ேகா�

ம��ேம ெசல� ெச�� ��� �த� ேவ� ��ட�க����
ேபா���ட�.

2017-18� ஆ�� ப�ெஜ��� ேம�� ப�ேகவலமாக�
�ைற�க�ப�ட�. ��ைச�காசாக ெவ�� 50 ேகா� ம���தா�
ஒ��க�ப���ள�. ச�க ��தைன��ேளாேர �����க�! இ�� ச�க ��
எ�ப�ெய�லா� சாக��க�ப��ற� எ�பைத!

10� வ��ேபா� ப��ைப இைட���த� ெச��� மாணவ�க��
எ���ைக 19.36 சத��தமாக உ�ளதாக ம��ய அர�� ேநஷன�
��வ���� ஆ� எஜுேகஷ� �ளா�� அ�� அ�����ேரஷ� எ�ற
அைம�� வ���ட ’��� எஜுேகஷ� இ� இ��யா எ�ற அ��ைக
���ற�.

ேமா� அர� அைம�த����� மா�ல�க��� அ��ப ேவ��ய
ேபா�� ெம��� �கால��� ெதாைகைய ச�வர அ���வ��ைல. அைத
ேத�ய தா��த�ப�ேடா� ஆைணய� அ��ைகயாக ெவ�����ள�. அ��
2015-16� ஆ�� க����� ப��த 37089 மாணவ�க��� �கால���
ெகா��க�பட��ைல என� ெத�����ள�.

மைற�த த�ழக �த�வ� ெஜயல�தா அவ�க� �ரதம� ேமா���
எ��ய க�த��� 2014-15� க�� ஆ���� த�� மாணவ�க��� க��



உத�� ெதாைக�ெக�� ம��ய அர� தர ேவ��ய ெதாைக�� 1175.10
ேகா� �பா� பா����ள�. 2015 16� ஆ���கான பா���� உ�ள�.
அைத�� ேச��� 1549.76 அ����தர ேவ��ேகா� ���தா� எ�ப�
����ட�த�க�. ஒ� மா�ல த�� மாணவ�க���� �ட ேபாதாத ேபா��
ெம��� �கால��� இ��யா�� உ�ள அைன��� த��
மாணவ�க��காக�� 2017-18� ஆ�� ப�ெஜ��� 3347.89 ேகா�தா�
ஒ�����ள� பா.ஜ.க. ஆ��! இ� யாைன� ப��� ேசாள� ெபா�’ இ�தா�
த���க�� ��ேன�ற��� உ�ள அ�கைறயா? ச�க ��யாக த���கைள
ஒ���� வ�ெகா�ைமக� ஆ�கா�ேக அர�ேக�ற�ப��ற�. அ���
���பாக அ��காரம�ற அ�யா�க�� �ைணேயா� ஆ��யாள�க��
அரவைண�ேபா� ெகா�� ���ட�ப�ட ப� பா�கா�� இய�க� எ�ற
ெபயரா� ஆ�. எ�. எ�. ெதா�ட�களா� த���க�� �� நட�த�ப��
வ��ைற ெவ�யா�ட�ைத� த��காத அர� எ�தவைக�� த���க����
சாதகமான�?

�ரதம� ேமா� அவ�கேள ம�த�ம��� அ���வ�ைட ேநா�� அரைச
நக��தா��க�. அ�� ம�த சம��வ� மா��ேபா��.



அ�தா�� மரண�� �� ேத���
- ெச�ட�ப�, 2017

ெவ�ைளய�க�ட� ப�ேபான �வக�ைக� �ைமைய ��ெட��பத�காக,
�ரம�ைக ேவ� நா��யா�� ெப�க� பைட� தளப�யாக� ெசய�ப��
ஆ�த� �ட��� ���� த��ைடய இ���ைர �மா� 250 ஆ��க���
��ேன மா���� ெகா�ட �த� �ரா�கைன எ�.�. ச�தாய�ைத� சா��த
���’யா��.

ெச�ைன ராஜதா��� �ரதமராக ராஜேகாபாலா�சா�யா�
இ��தேபா� 1937-38� நட�த இ�� எ����� ேபாரா�ட��� ��பா���
���க��� இைரயான தாள��� நடராஜ� எ�ற ெமா��ேபா�
�யா�க�� நடராஜ� எ�. �. ச�தாய�ைத� சா��தவ�.

இ�ப�, ேதச���காக, ெமா��காக, காத��காக, த� ப���
ேந�ைமயாக நட�� ெகா�டத�காக த�க� இ���ைர ஈ�தவ�க��
ப��ய�� ெப�ய�ள� ைகலாசநாத�ேகா�� �ஜா� நாக��� 22
எ�.�.�கைள ���ெச�ேகா� �.எ�.�. ��� ��யா இளவரச� எ��
ப��ய� ��� ெகா�ேட ேபா�ற�! ேந�ைம�� �யா� க�க� ���
இைணயான அர�ய� தைலவைர இ�வைர �ற�க��ைல . இ��� �ற�க�
ேபாவ���ைல . இ�ைற��� த� உ�ைர பணய� ைவ�� அ�கார
ஆ��க� ��ப��� ம���ேல �ராைன� ஊழைல� ேதா���
ெகா�����ற ஐ.ஏ.எ�. அ�கா� சகாய� ஒ� எ�.�. எ�பைத நாட���!

வ�பா�� உ�ைம�காக ���ைரயா�க�ப�ட ைசவ சமய� �ற�
ஆத�� ந�தனா����� �ழ உ�சைன�� ெவ���ட ஐவ� வைர�ேல
எ�ண�ற �யா�கைள உ�ளட��ய� எ�.�. ச�தாய� எ�ப� வரலா��
உ�ைம ! ச�! �ஷய���� வ�ேவா�! இ�� களமா�� ெகா�����ற
‘��’ ேத��� அதைன� ெதாட��� ச�க ��ைய சாக���� ெகா������
�� ேத��� அத��� ப�யான அ�ய�� மாவ�ட அ�தா ச�க ���கான
��யைல ��தா��� ெச�����றா�.

�ல� க��� ��ட நாயக� ராஜேகாபாலா�சா�யா� த�� �றைம ப��
வா� �ற�தேபா�, ெப��தைலவ� காமராஜ� ராஜா��� வாைய அைட�த
�த� அலா�யான�.



நா� த��நா��� �தலைம�சராக இ���ேற�. இ�த ஆ��க��
எ�த அ�ஜ� எ���யராக இ��� க��ய பால� இ��� �����ேண !
டா�டராக இ��� ேபா�ட ஊ�யா� ெச�த� எ�தைன ேப��ேண !
ெசா�� பா��கலா�! ப��க வா����, ச�த��ப�� ம��க�ப�ட ம�க�
இ�ேபா�தாேன ப���றா�க� எ�� ப�ல� ெகா��தா� ெப��தைலவ�
காமராஜ�. அ�தைகய ேந�ைமயானவ�க� இ�ேபா� இ�லாத�
த�ழக����� ெப�ய ��னைடேவ! அத�காக, சனாதன���
ைக�பாைவகளாக ஆ��யாள�க� இ��தா�� ‘��’ ேத�� எ�ப� ����
�ைல ம�க�� �ர��ைன! 1200�� 1176 ம��ெப� ெப�ற மாண���
டா�ட� ஆ�� கனைவ கா� ெகா�ட இ� �� ேத��, ச�க �����
�ற�பான�. எ�த ஏைழ��, எ�தைன மா���க� ெப�றா�� ���� �ைல
மாணவ�க� டா�ட� ஆக ��யாம� த��பேத ம��ய ஆ��யாள�க��
ேநா�க��, �� ேத��� ஆ��! அர�� க����� மா���� அ��பைட��
டா�ட� �� ‘�� ��’ �ைட����க ேவ��ய �ைல�� 1976 மா���க�
ெப�ற ’அ�தா’��� �� ேத�� எ�ற தைட�க�ைல ேபா��� சாக��த�
யா�? �� ேத�� எ�பேத ஏைழக� ம���வ� ேபா�ற உய� பத���
வ���ட� �டா�

எ�பத�காகேவ ெகா�� வர�ப���ள�. சாமா�ய ம�க� இைத�
���� ெகா�ள ேவ���. ெஜ�ம����� டா�ட� ஆ�� கனைவ ஏைழ,
எ�ய எ�.�. ம��� ��ப��த�ப�ட ம�க� மற���ட ேவ���.
எ�ப�தாேன இத� ேநா�க�. சாதாரண ம�க� உய��த �ைல��
வரேவ���, அத�� வா��ப��க ேவ��� எ�� பா�ப�வ�தா� ந�ல
அர�! ம�க� அர�! மாறாக சாமா�ய ம�க� உய����ட� �டா� எ��
த��ப� ம�க� அர� தானா? இ�ப� ஒ� ம�க� �ேராத அரைச சனாதன
நா��� த�ர எ��� காண��யா�.

“�� ேத�ைவ �ேராெம��� எ�ற அெம��க ��வன� நட��ய�.
மாணவ�க� ெச���ய க�டண� இ���வன����� ெச�ற�. �ைழ��
ேத�வா� வ�� வ�வா� த�க��� ேவ��ய ��வன�க���� ெச�ல
ேவ��� எ�ற ேநா��� தா� ������� �ல�� அ��க ம��ய அர�
ம���ற�. ேம��� இ��யா ��ட�ைத� ப��� ேப�� அர� ேபா���
ேத��கைள நட��ட அெம��க ��வன�கைள� சா�����ப�
அவமானம�லவா?” (�. இ�� 7.9.2017 �.ஆ�. இர���ரநா� க��ைர�
����)

ஏைழக��� ஒ� க��, பண� பைட�தவ� க��� ஒ� க��. �ற�
இ�வ���� ஒேர�தமான ேத�� எ�ப� ம�த உ�ைமைய ச�க
சம��வ�ைத, மாணவ� ெச�வ�க�� எ��கால� கனைவ� ��ெட����
ெசய� அ�லவா! இ�த நா�ைட ம�த�ம கால���� இ��செச���
�ய�� அ�லவா?



’’ந�தனாைர ெந������ ெச�� ��ைம அைட�த �ற�
ேகா����� வா! எ�� ெசா�ன அ�த� கால��� ��டாைம���
�ைறய� பண� ெசலவ���, த�� ேகா��� எ��� �� ேபா�ற ப�ேவ�
�ைழ�� ேத��க�� ெவ��� த��ைய ����� �ற� க�����
ப��கவா! எ�� ெசா�வத��� எ�ன ெப�ய ���யா� இ���ற�. இ�
ந�ன ��டாைம இ�ைலயா? (6.9.2017 � இ�� �ைர�பட ந�க� ��யா)

இ�த நா�� ம�கைள ப��� ��ேனற �டாம� ைவ�����
�ற��� அ��பைட�� அைம���ள பரம ஏைழ சா�க� ம���
��ப��த�ப�ட ���ர�கைள ஆ�ய���� அ�ைம�ப���ட� ெச���
உ��ேய ேமா� அர�� �� ேத�� க�டாய� எ�ற க�டைள�� ஆ��.
இ��யா ஒேர நா� எ�றா�� பல தர�ப�ட கலா�சார� ெமா�க�, ப�பா�
நாக�க�க�� மா�ல�க�� ��டைம�� எ�பைத எ�ப� உணர
ம���றா�க� ம��ய ஆ�.எ�.எ�. �னா� ஆ��யாள�க�! தாமைர இைல
த��ைர ஈ��கா�. ஆ�.எ�.எ�. ெகா�ைக இ��ய�கைள இைண�க
��யா�.

ஆக ��ேத�� ேபா�ற சா�தா�கைள� �ர��ட க��ைய ம��ய
ப��ய����� மா�ல� ப��ய���� ெகா�� வர நா�� ம�க�� ��
அ�கைர ெகா�ட அைன�� ச�தாய ம�க�� ஓர��� �ர�� ேபாரா�
ெவ�� ெப��ட ேவ���. அ�ேபா�தா� த�ழக மாணவ�க��
எ��கால�ைத அவ�கேள ��மா����ெகா�ள ����. அ�ைன� த���,
த�ழ�க�� த���வ�� கா�க�ப��. த�ழ�கேள இ�லாவ�
ஒ��ப��க�! இத��� ��ேனா�யாக இ��த அ�தா�� மரண�
அைணயா �ள�காக ��� ஒ�பர�� வ�கா���! அைத�� �ட�க�
ெச��� த��ர�தாேன ��க� ேப�� த���� �றைம��ேண !



ஒ��ைனேவா�
-��ரவ�, 2018

ம�த�க��காக மத�க� உ�ள. வ�பா�� * �ைற உ�ள எ�த நா����
�ற��� அ��பைட�� சா� ��ண���. ��டாைம ��ண��� ம�த
உ�ைமக� ம��க�ப�ட எ�த நா�� இ�ைல ! ம�தா�மானம�ற இ�த
அர�க� �ண� எ�த மத���� இ�ைல . ஆனா� இ�த ம�த ேநயம�ற
ெகா�ைகக� வ��க�ப�ட ேபாேத அைத எ����� �ர� ெகா��த
ம�த�க�� இ��க�தா� ெச�����றா�க�! ஆனா� இய�கமாக
இைண�த ெசய�பட��ைல.

அ�சய� �ற�க�

ம�த உட��� நா�� இட�க�� �ற������கைள ெகா�ட
அ�சய�ைத இ�� மத���தா� காண ����. தைல�����
ஒ��தைன�� ேதா�� இ��� ஒ��தைன�� வ�������
ஒ��தைன�� கா����� ஒ��தைன�� �ற���த ஒேர மத� இ�� மத�
தா�. இ� இய�ைக� �ற���� அ�பா�ப�ட அ�சய�. இைத� ெசா�ன
ேவத� தா� ம����� எ���ற ம�த�ம�.

�ர�மேணா�ய �கமா��
பாஹுராஜ�ய ��த
ஊ��த�யய� ைவ�ய
ப� �யா�த� ஸு�ேர அஜாயதா"

எ���ற ��ஷ ��த� எ���ற சா�க�� ேதா�ற��� ேம�க�ட
�ராமண� தைலய������ ராஜ�ய’ எ���ற ச��ய� ேதா������.
‘ைவ�யா எ���ற ைவ��ய� வ�������� ’ஸூ�ேர’ எ���ற
���ர� கா������ ேதா��னா�க�. ���ர�க� அ�ர�க�� வ�
வ�தவ�க� எ���. ��ய������ வ�தவ�க� ைத�ேரய�க� எ���
�ரயாண� ேதா��வத�� ��னேமேய சா�� ச�ைட�� ����த�கா�
ஊ����டா�க� சனாதன வா�க� !

இய�ைக மரேபா� ஒ��� �ற�தவ�க�தா� ப�சம�க�! அவ�க�
இய�ைக�� மாறாக� �ற�ததாக� �ற�ப�ட நா�� வைக வ�ண�ைத
ம��தவ�க� அதாவ� �ைறயான �ற�பாள�க� அ�ல ��யவ�க�



ெபௗ�த�களாக இ��தா�க�. அவ�க� இ�� மத ேவத��� அ�த க�பைன
தவறான� எ�றவ�க� தா��த�ப�டவ�க� ஆனா�க�!
��ட�படாதவ�களா�க�ப�டா�க�! அைத ஏ�� அத��� ��த� த�ைம
த�தவ�க� பா��ப�யவா�க�! இ�� சனாதனவா�க�! இ�� எ�ேக
��த� இ���ற�. அ��க����� ெபய�தா� ��தமா? எ�� ேக��
ேக�டவ�க� ப��த��வா�களானா�க�! ஆக பா��ப�ய� எ�ப�
அ�ரகார��� �ற�தா�� அைன��� சா�கைள�� ெதா��� ெகா�ட
�யா�யா���ட�. இ� இத��� ெபய� �ரா�ட இயமா? பா��ப�யமா?
த�ழர�யமா?

பா��ப�ய� ஒ� இன��� ெசா��, ��� ேபா�ட பா��பன�க�ட�
ம��ேம உ�ள�. எ�ப� மாைய! யா�? யா�? சா�ய�ைத ஏ���
ெகா��றா�கேளா, ��டாைமைய� கைட�����றா�கேளா,
இ����வாவா�க� உ�பட ம�ற ச�தாய��ன�ட� �ட அ�தைண ேப��.
அ�தைண மத�தா�� பா��ப�யவா�கேள! சனாதனவா�கேள ஆவ�.
ஆ��ரா�ட�க� அ�� ���ல�க�ல! அவ�க������ சா� உ��.
ேமேல �ேழ எ�ற பா�பா� உ��. இதைன �க� சா��யமாக ஆ�. எ�.எ�.
இய�க� ெச�� ெகா�����ற�! த�மான��ள த�ழ�க� - �ரா�ட�க�
அத�� அ�ைமயா�� ேபானா�க�! ஆ�. எ�. எ�. இய�க��� அர�ய�
அைம�பான பார�ய ஜனதா க�� ேமா� தைலைம�� ஆ���� வ�த�ட�.
அ�த சனாதன இய�க� �� ெப��� ெகா�����ற�! சா��� ெபயரா�
��டாைம�� ெபயரா� பல தா��த�ப�ட இைளஞ�க� ெகா�ரமாக�
ெகா�ல�ப��றா�க� ! ெப�க� மானப�க�ப��த�ப��றா�க�!

“ப� பா�கா�� இய�கமா�!” இ� இ��ய அர�ய� சாசன���
அ��கார� ெப�ற அைம�பா?

பார�ய ஜனதா க���� ஆ� ெப�ற இய�க�தாேன இ� ஒ� சாராைர�
��ைவ�� ேதா����க�ப�ட அைம�� ��த� எ�ப� எ�ன?
மா���காக ம�தைன� ெகா�வதா? ��த�. அ�த� ��த� ேவ�டா�
எ�� ெசா��பவ� தாேன ப��த�� வா�: உண� த�ம�த உ�ைம!
அ�� தைல�ட �ரதம� ேமா��ேகா . ஆ�. எ�.எ�. இய�க���ேகா எ�ன
உ�ைம இ���ற�?

�ர� ெச��த த�ழ�க� எ�� மா�த��� ெகா������ த�ழ�க�
ஏ� ேகாைழயானா�க�? �ரா�ட�க� ஏ� ெமௗ�யாக உ�ளா�க�!
எ�லாேம. ஆ�� அ�கார ஆைசதானா? ேகவல�! ெம�� ����
எ����காக பார�ப�ய��க த��ன ப�பா�, காத� �ர� - மான�
எ�லாவ�ைற�� கா��� பற�க ��வதா?

�யம�யாைத எ�ற ெசா� த�ைத ெப�யா�� �ர�சார�தா�
த��நா��� �ரபல� ெப�ற�. ெப�யா� இ��தவைர நாெம�லா�



�யம�யாைத உ�ள இன� எ�� மா�த�� ��ேறா�. ஆனா� இ�ேறா
சரணாக�’ படல��� அ�ைமகளாக அ�லவா ���ேறா�!

��டாைம எ�ப� இ��யா�� சாப�ேக�! அைத ஒ��தா�
சம��வ��� சாய� ெத���! ம�தைன ம�த� ம����ற �வ� ெத���!
சா� எ�� எைத அைடயாள� கா���றா�க�? அ��லா? ஆ�ற�லா?
ப���லா? ப�பா��லா? இ�ைலேய, இைவயைன��� இ����
நாக�க��� உ�ச��� இ����. எ�ப� அைடயாள� கா�ட�ப��றா�க�!
��டாைம! ��… ைம! அைத ஒ��� �ட ேவ��� எ�� அ�ண�
கா��ய�க� ெசய�� இற��னா�. யாரா� ��டாைம��. சா�க��
இைடெவ��� உ�வா�க�ப�டேதா அேத �ராமண�கைள ��டாைம
ஒ���� ஈ�ப���னா�. கா��யா�� க�டைளைய பல �ராமண�க� பல
எ����க���ைடேய �ைறேவ��� கா��னா�க�. ந��� பல� ��டாேத!
��டாேத எ�� ஓல��பவ�களா���ேடா�. நம� மத� த�ேபா�
சைமயலைற�� அட����ட�. நம� கட�� ேசா���பாைன��
அட����டா�! எ�ைன� ெதாடாேத! நா� ��த� எ�பேத த�ேபா�
நம� மதமா���ட�. இ��� ��றா�� இ��தேம நைடெப�றா� நா�
ைப��ய�கார ஆ�ப������ ேபாக ேவ��யவ�களாேவா�! -
மானாம�ைர�� �ேவகான�த� ேப�ய�.

“�ராண�க�� த���ைமக�� ச�ைகக�� அ�ப��த கால�
மைலேய��ேபா���ட� எ�பைத உணர ேவ���! ஒ� பா��
ஒ�வைன� க�����டா�, அவ� �ைழ�க க��த அ�பா�ேப அத�
�ஷ�ைத உ��� எ��க ேவ��� எ�ப� ஐ�க�. அ�ேபால த�னா�
உ�டான ��டாைம ெக�தைல� தாேன ���க� �ராமண�க�
��வரேவ���” எ�� �வா� �ேவகான�த� அவ�க� ��பேகாண
ெசா�ெபா��� ��யைத� கா��யா� ெசய�ப���� கா��னா�.

கா��ய�கேளா, த�ைத ெப�யாேரா. அ�ண� அ�ேப�கேரா எ�தைன
�ய�� ெச�� ப�ரத� �ரய�தன� ெச����தா��, ச�ப�த�ப�ட
ச�தாய� ���க� ஒ��ைண�� ஆதரவ��கா��டா�. �ய��க�
�ழ��� இைர�த �ேர ஆ��!

இ�ேபா� ����த ெந��பாக அ�ல. அ��ட அைண�����.
���� எ�மைலயா� சா�ய உண��க� ஆ�.எ�.எ�. ம��� பார�ய ஜ�தா
க���� ஆ���� கன�� ெகா�����ற� எ�ப� ம��� உ�ைம !
அைத ��ய��க சா�� ��டாைமய�ற ச�தாய�ைத உ�வா�க
ேதாழ�கேள! இைத உண��� ஒ��ைண��க� ! ஒ��ப�டா� உ��
வா��!



�ைல உைட�� ம�தேநயம�ற

ெசய�
- மா��, 2018

ஓ� நா��� ப�பா�, கலா�சார�. ேபா�ற அ��பைட� த��வ���
அைடயாள� ��ன�களாக. ��மா��த ���க�� �ைனவ� ��ன�களாக�
�க�வ�தா� அவ�க�� ����வ� �ைலக�. அ�த ேத�ய� ��ன�கைள
அவமான�ப���வ��. அ��க �ய���ப�� கா���ரா���தனமான
ெசய�! ��யைன உ�ள�ைகயா� எ�ப� மைற�க ��யாேதா
அ�ப�ேயதா� இ�த� ச���ர நாயக�க�� �ைலகைள உைட�க�
கடபாைரைய� ���� ���� ��ன�தனமானவ�க��
அ����தனமா��!

இ��யா�� த�ைதயாக கா��யா� ஏ�க�ப����பைத� ேபால.
இ��ய அர�ய� சாசன�ைத� த� ஆளா�. உட� நல� ������த ேபா��
இர� பக� பாராம� எ�� ���த ச�டேமைத அ�ேப�க� அவ�கைள ச�ட
வைர�� ���� உ���னரான �. �. ���ணமா�சா�யா� இ��யா��
(இ��ய சனநாயக���) தா� எ�� பகழாரா� ���னா�. அ�த� ���க��
����வ� �ைலக� நாெட���� ��மா��க�ப����ப� �ல
இ����வாவா�க�� காமாைல� க�கைள உ���� ெகா����ப��
�ய���ைல!

த�ழக��� த�ைதயாக ெப�யா� அவ�கைள ம�க� ஏ���
ெகா�����றா�க�. த�ழக ம�க��� �யம�யாைத உண�ைவ ஊ��.
த�மான��ள ம�களாக மா��ய ெப�ைம த�ைத ெப�யா��ேக உ��:

சா��� ெபயரா� மத��� ெபயரா�, கட��� ெபயரா� ம�கைள
அ�ைமகளா�� ைவ����த சனாதன�ைத ேமா� ����. அவ�கைள
ம�த�களா�� ��ட� இ����வாவா�க��� ���க��ைல . அதனா�
அவ�க�� அ�கார�� சா� அ�த��� ப�ேபா� ��டைத� ெபா����
ெகா�ள ��யாம� �ைலைய உைட�பதாக� �த���றா�க�.

அ�ண� கா��ய�கேளா, அ��லக ேமைத அ�ேப�கேரா, த�ைத
ெப�யாேரா �தலைம�ச� அ�த��ேலா, �ரதம ம��� அ�த��ேலா



இ���. அ�கார� ��ைச ேபா�� அ�த அ�ைமக�� �ல� தன�
�ைலைய ேகா�� வளாக�க�� ைவ�� � ��க� ெச�தவ�க� அ�ல!
த�னலம�ற ெதா�டா�, ெப�யா����. த��கர�ற அ�வா�
அ�ேப�க���� உலகேம ஏ��� ெகா�ட அ��ைச ெகா�ைகைய
அ��க� ெச�த சாதைனயாள� கா��யா���� �ைல ைவ��� ேபா��வ�
ம�தா�மான��க ந��� கடனா��. இைதெய�லா� ����ெகா�வத��
ேவ��ய ப��த�ைவ� ேபா��தவேர ெப�யா�.

இைத� ெப�யா� �ைலைய உைட�க கட�பாைரேயா� ��ய� சேகாதர�
ஹ�ஹர ராஜா ச�மா ���� ெகா�ள ேவ���. ேம�� வ�க���
ெகா�ெகா�டா�� ஒ� ��கா�� ஜனச�க��� ��வன� �யாமா �ரசா�
�க���� �ைல ��வ� ப����த�. அைத �ல மாணவ�களா�� ஒ�
மாண�யா�� ேசத�ப��த�ப�டதாக� ெச�� �னமல�� (8.3.2018)
ெவ�வ���ள�.

அ�ம��ம�ல. �ரதம� நேர��ர ேமா��� �ைல உ…�.�� ஒ�
ேகா��� ��வ�ப���ளதாக��. அத� ���
உைட�க�ப���ளதாக�� வா�� அ��� ெச�� வ���ள�. ஆக
யா�ைடய �ைலயாக இ��தா�� �ைலகைள� ேசத�ப���� ெசய�
அ��ைடைமயாகா�.

கட�த ஜனவ� 2018� நட�த ���ரா ச�டம�ற� ேத�த�� �.ேஜ.�.
ஆ��ைய� ைக�ப��ய�. நா�� �ைற ெவ�� ெப�ற வா�� காமரா�
மா�� ச��கா�� ��எ� ஆ�� ேதா�க��க�ப�ட�. அ�ேக
���ைனவாத� க��யான (இ��ெஜன� ����� �ர�� ஆ� ���ரா)
எ�ற க��ேயா� இைண�� ெவ�� ெப�ற �ல நா�க�ேலேய ெல��
�ைல தக��க�ப�ட��. 1000 வ��ைற� ச�பவ�க� 514 ��எ�
ெதா�ட�க� தா�க�ப�ட��, 19 ��க� ம��� க����� க��
அ�வலக�க� �ைறயாட�ப�ட�மான வ��ைற ச�பவ�க� நட�தன .
சனநாயக� கடைமைய �ைறேவ��னா�க� �.ேஜ.�. க���ன�.

ேத�த� �ரமாண� ப��ர��� 20 ஆ��க� ஆ����� ைச���
பயண� ேம�ெகா�� ச�டம�ற���� வ�த மா��ச��கா� 2410 �பா�
ைக�����. 1520 �பா� வ����� இ��பதாக� தா�க� ெச�தா�.

ஆனா� அவ� ேதா��� ேபான�ட� (காமராஜைர த�ழம�க�
ேதா�க��த� ேபால) அ��ஷா, அவைர� த��வத�� ஏதாவ� இட� ேதட�
ெசா��� ��டல����றா�. 2012 �ஜரா� ேத�த�� தன� �ரமாண�
ப��ர��� 8 ேகா�ேய 54 ல�ச� இ��� கா��ய அ��ஷா . 2017 �ஜரா�
ேத�த�� 34 ேகா�ேய 40 ல�ச� இ���� கா��னா�. அ�த ேந�ைம��
��ன� மா��ச��காைர ��டல���ற�.



அர�ய� ��தா�த�க� ேவ�ப�டா�� ம�த ேநய�ைத��
கலா�சார�ைத�� க��� கா��� ப�� ேவ���. �ைல உைட��
வ��ைறைய ச�ட��ைண�ட� அ�ேயா� ஒ���ட ேவ���.



ச�க ��ைய ம��த ����
- ேம, 2018

நா� எ�ப� பல ச�க�கைள� ெகா�ட�. த�ப ெவ�ப �ைல�ேக�ப
பழ�கவழ�க�க�, ப�பா�க� நாக�க�கைள� கைட����பைத�
ெகா����பைத� ெகா����ப�தா� நா� அ�ல� ேதச� எ�பதா��.
அ�த வைக�� பர�� ���த பரத க�ட�, இன�தா�, ெமா�யா�.
கலா�சார�தா� ம��ம�ல. மத��� ெபயரா�. சா� - ��டாைம எ��
ெதா�ேநாைய� பர��ய ேவத�களா� ����களா� �ழ�ப�ட
அ�சயமான நா�. அ��கமான நா�!

இைத எ�தைன �ைற ெசா�னா�� எ�ைம மா��� மைழ ெப�த
மா�� உ��� ���� ேபா�றா�கேள த�ர உண�வ�ள ம�த�கைள� காண
��ய��ைல !

அ�ேல இ��யா�� ப��த மாேமைதக�. அ�வா�க� எ��
த�கைள� ��� ெகா��� ேமதா�க�, அர�ய�வா�க� அைனவ�ேம
பத� ஆைசயா� ெவ�க�ழ�� ப��த�ைவ அட� ைவ�� ��டாைம
ேச�ைற� ச�தனமாக� ��� ெகா�� சா�ய� ���த��� ��த �ரா��
ெகா�����றா�க�! இ�த அ�ஞா�க�தா� இ�ேக மத��� ெபயரா�
ம�த�ைத� ���� ெச�� �ைறயா�� ெகா������ ேமதா�க� !
ராமாவாதார�க�!

ச� �ஷய���� வ�ேவா�!

கட�த மாத� இ��யா�� உ�ச��ம�ற� ம�த ��ைய� �ைத���ற
�����கைள வழ�� நா��� ஒ��ைம� �ைல��� �����
����ள� எ�பைத அைனவ�� அ�வ�. அத� �ைளவா� நா���
ஏ�ப�ட �ழ�ப�களா� 10��� ேம�ப�ட உ��க� ப�யா�ன எ�ப��
ெத���. ச�! அத� சரா�ச�தா� எ�ன?

��டாைம வ�ெகா�ைம� ச�ட�, சா��� ெபயரா� ம�றவ� மன�
��ப��ப�யாக நட�� ெகா�வ�. ேகவலமாக� ேப�� த�ெகாைல���
���வ�. ெபா� இட�க�� சா��� ெபய� ெசா�� உ�ைம ம��ப�
ேபா�ற ெசய�க���. அ� �காராக� ெத���க�ப�டா� அ�த நபைர
உடன�யாக, ஜா��� �ட��யாத ெச��� வழ��� ப�� ெச��



��றவா�� ���� ஏ��வ� அ�ல� த���ப� எ�ற �� இ��தா��
அ� ����� 90 ���கா� �ைறேவ�ற�படாமேலேய இ��த�. இைத
அ��த அர�க� ெகா�ச� ெகா�சமாக �ைறேவ�� ச�க ���� உத���
ச�ட�கைள அ��ப��த �ைன�த ேபா�தா� அத� தைல�� சனாதன
இ����த�!

இ��யா �த��ர� அைட�த �ற� ச�டேமைத அ�ேப�க� அவ�களா�
சா���, ��டாைம�� ஒ��க�ப����ட� எ�� அர�ய� சாசன���
ப�� ெச�தா�. ச��கைர எ�� கா�க��� எ�� ந��னா� இ��கா�
எ�பத��ண�க ெசய�ப���� அ�கா�க� சனாதனவா�களாக இ��பதா�
ெசய�ப��த� தவ�னா�க�. அதனா� 1955ஆ� ஆ�� ��டாைம ��ற�
ப�� பாரா�ம�ற��� ச�ட ���த� ெகா��வர�ப�ட�. ஆனா� அ�த�
ச�ட� 1976� ஆ�� ��� உ�ைம� ச�டமாக� ெபய� மா�ற�
ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� ெதாட��� ச�ட�க� சனாதனவா�களா�
�ைறேவ�ற�படாததா�. ��டாைம, ம�த உ�ைமக� ம��க�ப��
ெசய�க� இ��யாெவ���� ெதாட���, அதனா� எ�.�., எ�.�. ம�க�
ெகா�ைமக��� ஆளா�க�ப�டா�க�. ெகாைல ெச�ய�ப�டா�க�!
க�ப��� ெகா�ைள ேபா�ற வ�ெசய��� ஆ�ப��த�ப�� �ன��
அ�ச��� உைற�ேத வா��� ெகா����தா�க� !

இைத அ��த கா��ர� ம��ய அர� ��� உ�ைம� ச�ட��
ெசய�படாத �ைல�� 1989� ஆ�� , எ�.�./எ�.�. வ�ெகா�ைமக�
த���� ச�டமா��ய�. ஆக ச�ட�க� ெபய� மா�ற� ெப�றனேவ த�ர
ஆ���� அ�கார வ��க��. சனாதன� ��ட��. ேதா�� இ���
ெகா�� ெச�ைய� க��ப� ேபால. ச�ட�கைள� ெச�ல��க� ெச��
ெகா����தா�க�!

2015� ஆ�� எ�.�./எ�.�. ம�க���� க�டாயமாக சா���
ெபயரா� ��டாைம�� ெபயரா� தைலைய ெமா�ைடய��த� �ைச
ம��த�, எ�.�./எ�.�. ெப�கைள ேவ��ெம�ேற ���
ேகவல�ப���த� ேபா�ற வ�ெகா�ைமகைள� த���� �த���.
அத�� ந�ட ஈ� வழ��த� ேபா�ற ���த�க� ப��ய��
ேச��க�ப�டன.

நாைள மா�� அர� ம���� அைம�தா�, இ��� ெகா�ேட வ��
ச�ட�க� ெசய�ப��த�ப�டா�� படலா�. சாதகமான அர� இ����
ேபா� ச�ம��ய� அ����ட ேவ��� எ�� எ��ய உ�ச��ம�ற
��ப�க� ஏ.ேக. ேகாய� ம��� �.�. ல�� இ�வ�� ேச���
நைட�ைற�� உ�ள வ�ெகா�ைம� த���� ச�டேம
�����ேபா��ப�யான ���க�ட ���ைப வழ����ளா�க�.

வ�ெகா�ைம� ச�ட��� �� வழ��� ப�� ெச�தா� உடன�
ைகேதா, நடவ��ைகேயா இ� இ�ைல ! அ� ர��� ெச�ய�ப��ற�. ��



ஜா�� ப��ய ேப����� இட��ைல !

அர� ஊ�ய� எ�� அவ���� ப� �யமன� ெச�த அ�கா���
�� அ�ம� ெபற ேவ���. ம�றவ� எ�� எ�. �. �ட� �� ஒ��த�
ெபற ேவ���. ஒ� நா� அவகாச��� ��ஜா�� ெபறலா�. இ�ப� ஒ�
பா��க�ப�டவ��� சாதகமாக��. ��ற� சா�ட�ப�டவ���� சாதமான
���� வழ�க�ப���ள�.

ெகா�ைக� ���க ேவ��மானா�, ெகா�� தைல�� ெவ�ெணைய
ைவ�� அ� உ�� அத� க�கைள மைற�த�ட� ���� �டலா� எ�ப�
ேபால ���ைப வழ��ய ��ப�க� ஏ.ேக. ேகாய�. �.�. ல�� ச�க ����
�ர��பா�க� எ�றா� �ைகயாகா�.

இ�� அ��ர�

ஓ���லா கா�க��,
ஓ�வ�யா ைகக��
இ�ேவ எ���� பயண���
இ�� அ��ரெம�பைத
அ�யா� எ��ய
‘கலா�சார �ர��’
க��ைரேய ���� ���யா�…!

- உ. இளம� அ��ைடந��



கலா�சார� �ர��
- அ�ேடாப�, 2018

‘’ம�ைக �தகமானா� க�ைக�� ���கலா�. க�ைகேய �தகமானா�’’
எ�ற பழெமா� த��� உ��. பல ���ப�தகாத ச�பவ�க� ம�த�
ேதா��ய கால������ ெதாட��� வ��ெகா�ேடதா� இ����றன.
ஆனா� அத�� யா�� �யாய� க���கேவா, அத�� ச�ட� கா�ேபா
வழ��வ��ைல.

�����, ெகா�ைள��, ெகாைல��, க�ப���� தகாத உற�க��
எ�லா நா�க��� நட�� ெகா�� தா� உ�ளன. ஆனா� அ�� ேமைல
நா��� கலா�சார�� அட�� இ���ற�. அதனா� பல நா�க� இ�த
கலா�சார� ப�� அ�க� அ�கைற கா�ட��ைல. அ�த� கலா�சார�
�ர�ைவ� த��பத�காக ச�ட� இய�� அ�தைகய ����, ெகாைல,
ெகா�ைள, க�ப��� ேபா�ற ச�பவ�க� ேம�� பரவாம� இ��க
நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப���றன எ�றா�� நட��
ெகா��தா�����றன.

ஆனா� பழ�ெப�� ேதசமான இ��ய ேதச�, ப�ேவ��தமான
ஆ��க�, அ��ைச ேபா�ற ப�பா�க�� �ற��டமாக உ�ளதாக
க�பைன ெச�� ெகா�����ேறா�. அ�� ெப�ைம�� ப���ேறா�.

ஆனா� �க��க� எ��மைறயாக உ�ளன. ச�ட�ைத ��� பல
கா�ய�க� நட���றன. அ�� ப�பா�, கலா�சார�, ம�தா�மான�,
ப��த�� ேபா�றைவ �ற�ப���றன. அத�காக ச�ட�தா� க���ப��த
��ய��ைல எ�பதா� அைவகைள �யாய�ப���வ� நம� ெகா�ைக�
���ப�ற பல�ன�ைதேய கா���ற�.

ச�ட�தா� க���ப��த ��ய��ைல. ஆகேவ அ� �யாயமான�
எ�றா� நா� �ர��� ேபா��. ஆ�, மா�கைள� ேபா�ற கலா�சார����
ச�ட அ��கார� வழ��ய� ேபாலா��.

��� கால���� ��� ஓ�ன� ேச��ைக ’ ப�� உ�ச ��ம�ற� ஒ�
���� வழ��ய�. ‘ஓ�ன� ேச��ைக ��ற��ைல எ�பேத அ�த� ����.
இைத� ேக�க��, ெசா�ல�ேம அ�வ��பாக� ேதா��� ேபா�, நா���
தைலைம ��ம�றேம ச� எ��றெத�றா� இைத யா�ட� ேபா�



�ைற��வ�? இ��தா�� கால� கட�� 7.10.2018 �னமல�� நம�
நா��� ம��ய �� அைம�ச� அ�� ெஜ�� தன� க���ைன
ெவ������ப� பாரா�����ய�. ’ஓ�ன� ேச��ைக ��ற��ைல’ எ��
உ�ச��ம�ற� ��ய ����� என�� உட�பா��ைல. அைத அ��பைட
உ�ைம எ�� ��னா�, ப�� ���, �ைற�சாைல ம��� இரா�வ
�கா�க�� நைடெப�� ஓ�ன� ேச��ைக ம��� பா�ய�
நடவ��ைககைள எ�ப�� த��ப� எ�ற ேக�� எ��ற� எ�� ��
இ�த� ேக��கைள�� எ�����ளா�. இ� ெச�தவ���� சாதக�
பா��ப� ேபா�ற� எ�றா�� வரேவ�ேபா�.

தகாத உற� �ஷய��� ஆ�, ெப� சமமாக� பா��க�ப�வைத
������ ஆ�க���� சாதகமான இ��ய த�டைன� ச�ட�
���கைள �ைற ��ய ��னா� உ�ச��ம�ற ��ப� �ப� ��ரா
அவ�க�� ����� ஏேதா ப��த��� ��தைன�� �ைள� .
ெப���ைம� ேபாரா��� �ண� எ�ெற�லா� �ைன�க�
ேதா���றத�லவா?

ஆ��, ெப��� எ�லா வைக��� சமமானவ� எ�ப��
ச�ேதகேமா, ஆ�ேசபைணேயா இ��க ��யா�. அ�ப� சம உ�ைம
வழ��வ� ம�த��வ�ைத பா�ன� பா��காம� ம����ற ெசய�. இேத
��தைன ஓ�ட�ைத ����ப��� ம�த�க���� சா�, ��டாைம
கா�ப��� உ�ள� எ�ப��� கா�ட ேவ���.

��மண வா��ைகைய �� ம�றவ�ட� தகாத உற� ைவ���
ெகா�வைத� ��றமாக� க��� பழைமயான இ��ய த�டைன� ச�ட���
497வ� அர�ய� ச�ட� ��ைவ ��� உ�ச��ம�ற ��ப� �ப� ��ரா
ேபா�ட அ�ர� உ�தரைவ� பா��த�ட�, ம��� ம�����
கால���� எ�ைன இ��� ெச�ற�. அ�ப� எ�ன ம�����கால���
நட�த�?

பா��பனர�லாதா� ���� ��மண� ���த ம�நா� மண� ெப�
தன� கணவ� ������ ேபாக� �டா�. மண�ேகால�ேதா� ��மண�
���� ைவ�த ேவ�ய� ������ ெச�� அவ�ட� உற� ைவ���
ெகா�ள ேவ��� எ�ற ச�ட ச��ரதாய� அ��� இ��த கால�ைத
�ைன����ற�. அைத� த����ற பழைமயான இ��ய த�டைன�
ச�ட�ைத 497வ� ச�ட�ைத, ��கயத� �ல� இ��ய கலா�சார� �ர�ைவ
ேநா��� ேபா��ற� எ�றா� தவறா�மா?

க�யாண� எ�ப� ெவ�� சட��தா�. ச��ரதாய� தா�. � யா�ட�
ேவ��மானா�� தகாத உற� ைவ��� ெகா�ளலா� எ�றா� ��மண�
எ�ப� ேவ�டாத ஒ� அ��தம�ற சட��தாேன! ஒ� ஆ��, ெப���
���ப� நட�த ேச��� வாழ ��மண� சட�� ேதைவ��ைல.



��க�கைள� ேபா� எ�ப��� வாழலா�! எ��� �����தா�தா�
ேம�க�ட ���� ��ைம ெப�றதாக இ����.

இ�ப��தா� வாழ ேவ��� எ�� எ���றவ�க����தா�
ச�ட�க�, ச��ரதாய�க�, நைட�ைறக�, ��ேனா�க��
பார�ப�ய�க� ேதைவ�ப��ற�. எ�ப��� வாழலா� எ�பவ�க���
இ�ப� ச�ட� பா�கா��� உ�ளேபா� - ���ப�, ��ைளக�, த�ைன�
ெப�ேறா�க�, உற�க� எத��ேம அ��தேம இ�லாத ெவ��ட
வா��ைகேய எ�� ����.

ஒ� �ஷய��� ��, தா� ச�ெய�� �ைன���ற க����கைள
ெவ��ப���வ�தா� சனநாயக�! மனசா�� ஏ�காத �ஷய�ைத பய��
அட�� க���� �ற �டாம� அ�ச ைவ�ப� ச�வா�கார�!

நா� எைத� க�டைளயாக� �ற�����ேறாேமா அத� �� - ��
�ைள�கைள��, கலா�சார�ைத�� ெகௗரவ�ைத�� ������ பா��த�
��� �ற���க ேவ���.

எ�����க க�ம� ���த ��

எ���� எ�ப� இ���’ -�ற�

நா� எைத� ெச�தா�� அ� �ம�சன���� ஆளாகலா�! ஆனா� அ�
கலா�சார �ர���� ஆளா��ட��டா�.

’ெதா�டா� ���. �ழ� ப�டா� ேதாஷ� எ�ற �ைலமா� ெதா�டா�
ெகாைல. �ழ� ப�டா� உைத எ�ற அள��� ��டாைம�� � நா��.
��� ெகா�����ற� எ�பைத ��வ�� �னமல� 17.6.2015 நா�த��
வ�த ெச��யா� அ�ய ���ற�.

��ரா� �� ச�கா� தைலைம�லான பா.ஜ. க�� ஆ�� நட���
ம��ய �ரேதச��� ச��ரா�� அ�ேக கேண��ரா எ�ற �ராம� உ�ள�.

அ�� வ���� த�� ச�தாய�ைத� சா��த ெப� உய� சா�
வ���ன� வ���� ப���� உ�ள �ழா�� த��� ���பத�காக
வ�தா�.

அ�ேபா� அ�த� ெப��� �ழ� ேம� சா�ைய� சா��த �ரா�
எ�பவ� �� ப��த�. ஆ��ர� அைட�த அவ� தன� ���ப�
ெப�க�ட� ��. அவ�க� த�� ெப�ைண� க�ைமயாக� தா��ன�.
இ�த� ப�க� வ�தா� ெகாைல ெச����ேவா� எ�� �ர��ன�.



இைதய��த பா��க�ப�ட த�� ெப��� த�ைதயா�
காவ��ைற�� �கா� ெச�தா�. வழ���ப�� ெச�ய�ப�ட�.

இ� ெச��!

"இ��ய அர�ய� சாசன��� த�ைத டா�ட� அ�ேப�கரா�
இ������ ��ைடைம ஒ��க�ப��ற� எ�ற ச�ட� �ரகடன� ப���
இ��யா ��யரசா� 65 ஆ��க� ஆ��றன. ஆனா� ��டாைம ���ய
��யா� �ைல�ேத ���ற�!

எெத�ெக�லாேமா க�ைமயான ச�ட�கைள� ேபா���ற அர�� -
��ம�ற�க�� ��டாைம ஒ��� �ஷய��� ம��� ஏ� ெம�தன�
கா���ற� எ�� ெத�ய��ைல ! இ�தைகய ெசய�க� உலக அர���
இ��யாைவ� தைல��ய� ெச��� ெசய� அ�லவா!

அ� ���ம�ல. ச�க �ேராத ெசய�க�� ஈ� �ைற� த�படல�.
பட�றவ�க�� உ�ைமக�, நல�க� பா��க�ப�வதாக� �� உ�ைம� �ர�
எ��� அ�கைறேயா� ேபாரா�� ம�த உ�ைமக� அைம��க�.
ப��க���� - ஒ�டக�க���� க�ைண கா���� கா��யவா�க�
அத� அைம���க�. சராச� ம�த�க�� உ�ைமக�
பா��க�ப���றேபா�. சா� - ��டாைம�� ெபயரா� அவ�க��
உ��க��� அ����த� ஏ�ப�� ேபா� ம�ன� சா���றேத ஏ�?
அவ�க� க�ைண கா�ட� �டாத �வ�களா?

த�� ���க� ம��� ெப�க� பா�ய� பலா�கார���� ஆ�ப��
ேபா�, ெபா� நல வழ��� ெதா��பத�ெக�ேற ஆளா�� பற���ற
அைம��க� - த� ம�த�க� த���க� �ஷய���
க��ெகா�வ��ைலேய ஏ�? இவ�க� ெபா� நல���
அ�பா�ப�டவ�களா?

த�� ச�தாய�ைத� ேச��த ெப�ய �ள� ைகலாசநாத� ேகா�� �ஜா�
நாக��� த�ெகாைல ெச�� ெகா��� அள��� சா�ய� தா��த�
நட���ளேத ! இத�� இ�� மத� கா�பாள�க� அைம��க� ம�ன�
கா�ப� ஏ�? த�� �ஜா� தாேன எ�ற �ைன�பா? ைகலாசநாத� இ���
கட�� இ�ைலயா?

இ�த ம�த����க� ம��� ெந��� ��டாைம� ேச��ேல ���
ம�ய�தா� ேவ��மா?

அர�ய� வா�க� த�னலவா�களாக. ஆ��யா�பவ�க� அ�கார
ேபாைத�� த��ைல மற�தவ�களாக, உ�ளேபா� யா�ட� ெச�� ��
ேக�ப�?



�� ம�ற�க�� �ல� �� �ைட�க ேவ��மானா� உ�ச��ம�ற�
வைர ேம� �ைற�� ெச�ய ேவ��ேம? பண ��ைட�� எ�ேக ேபாவ�?

ெமா�த��� அ�கார� எ�ற ேதா�� இ���ெகா�� எ�. �.
ம�க�� உ�ைம� காைத� க��பவ�க� உ�ளவைர �ழ� எ�ன?
கா���ப�டா� �ட எ�. �. ம�க�� உ�ைமக���� உ��க����
ஆப��தா�!

ஏேதா! இ�� �ைட������ற ெகா�ச ந�ச உ�ைமக� �ட பாவா
சாேக� டா�ட� அ�ேப�க�� ���ய�தா��, கா��யா�. ெப�யா�
ேபா�ேறா�� க�ைமயான �ர�சார�க�னா�� ெகா�ச� ேப� உண���
ஏ��� ெகா�டதா� �ைட�தைவேய!

ம�றவ�கைள�� உணர ைவ�பத�கான �ய��கைள� ெச�ய ேவ��ய
தைலவ�க� அர�ய� அ�கார�கைள� ேத� அைல�றா�க�. சா� ம����
��மண�க� ெச���ற இைள ஞ�க� ஈ�ர�க���
ெகா�ல�ப��றா�க�. அத�� ேபா� ெப�யா�வாத� தைலவ�க� �ைண
���றா�க�. இவ�ைறெய�லா�, அ�பா�� அ�வா�� ��ய��க
ேவ��யவ�க� த�க���� ச�ைட��� �யா! நானா! எ�ற
ேபாரா�ட�ைத நட���றா�க� ! அ��� கைவ�� உதவாத கட��� (சா�)
ெபயரா� !

ச�தாய��� ஒ��ைமைய�� உய�ைவ�� உய���� ���க
ேவ��ய இைளஞ�க�. வ�கா�ட ேவ��ய ச�தாய ��ேனா�க�. நம�
ஒ��ைம�� இைட�றாக ��ப� யாராக இ��தா�� ச� ஏ�. சா�க�� -
கட��� ேச��ேத ��றா�� அவ�ைற� ��� எ������.
ஒ��ைமைய� ேபண ேவ��ய ெப�� ெபா��� அவ�கைள� சா��த�
ஆ��.

ந� ��ேனா�களா� இ�வைர இ��� வ�த சம��வ� ேதைர
இ���� கைர ேச��க ��யா��டா�� பரவா��ைல !
சா����டா��க�.

சவா�க� �ைற�த இ�த� ச�க�க�ைடேய எ��மைறைய �ட
இண�கமான அ���ைறேய �ர�தரமான ��ைவ� த��.

இைளஞ�கேள! ம���� அர�க� �ண� உ��! அ�ைமயா�
�டா��க�. ��ேனா�க�� ல��ய� கன�க��� எ�ரான� ம�! ��க�
வளர. ம�த ச�தாய� உயர நா� ��ேனற ம�ைவ� ��டா��க� !

.



அைட�த ெப�ைம

இ��ய நா���
சா�க� சாக��ைல
ச���ர� பைட��ற�
அய�நா����
அ�ேவ ேப�சா�…

- உ. இளம� அ��ைடந��

ஆதார� : THE PARAIYA PROBLEM







ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத�

அவ�க�� �ைன�� �ற��த�



வரலா�ேறா� வரலாறா� ஆனா�

ஐயா! ஆல�ப�� உலகநாதேர!
ெச�ைன�� ம���வ� பா��� வ���
நல�ட� இ��பைத� க�� வ�ேதா�
இர�ெடா�நா� ஆன ��ேன
இதய������� ேவெறா���லாத
வா��� ெமௗனமா� ஆன� எ�ன?
பா��ேதா�க� �ளா� என ெசா�ன ேபா��
����வா� என ந��ேனா� !
��தைனம��ய� ெசய�� ஓ��த�
��� ��ற� ���� வ�த� !
மா�ட வா��� ம���ட� வா��தா�
���ப� ேப�ெகா�ைக வ� நட��
அயரா� உைழ���ட
ஐயா ஆல�ப�� உலகநாதேர!
��ன�ேகா�ைட நா� ஐ��ய சைப தைலவரா�;
அ�ேப�க� ஐ��ய நா���தைலவரா�;
ஊெர�லா� ம�கைள� க�� வ�தா�!
ஐேயா எ�ப� ெசா�வ� எைத எ��வ�
அ�தைன ம�க�� ஒேர நா��
���� க��ேரா�� ேத�� அ�� ��ேசா��
ஒ�ேசர ஆ�ரமா� உ�ைன காண வ�தா�கேள
ஏ� ஐயா பா��காத ெமௗன� ஆனா�!
ஐேயா! க��ற�� காணாத கா��ைய� க�ேடா�
��கெமௗன��� உ��ைய அைட�தன�!
உலக வரலா�� ேபேர���
ஓ��வ�ேய�� �ைட�காத எ�ேறா�ைட
வரலா��� ���ைய வ�வைம�தா�!
�ர�ைள�லமா� �வக�ைக �ைமைய
அ��ய ஆ��ேலய� ஆ�� ெச�வதா?
����� ேபா�� �ரம�ைக ேவ�நா��யாேரா�
இைண�� ��� ேபா� ���த��
ஆ��ேலய� பைட��ட���
எ�ெண� ேதா��தத� ேசைல��
�ைவ�� பா����டா�! �ட��� ஊேட!
ஆ��ல பைட�க�� அ��தன ����!
ெவ�ைளய� ���தன�
ெவ�ற� �வக�ைக� �ைம!



ெச����இன ����� வரலா�ைற
��ெட��த உலகநாதேர!
��� வரலா�ேறா� வரலா� ஆனா�!
��தைல த�த அ�ேப�க� ச���ர�ேதா�
அழ� த�� இல��ய� வ��தா�
��தைன ��� ���� மாதேய���
�ரவல�க� �ைட�ழ
ஒ�ப�ற ஆ��யரா� உய��� ��றா�!
உ� �கெழ�த இட� ேபாதா நான�ேவ�!
கால� வ�� இமய� உயர எ��ேவ�!

-எ��ேர மா��க�



ஆ��ய� ஆல�ப�� ேசா. உலகநாத�

அவ�க��� அவ�� மைறைவெயா��

நட�த இர�க� ��ட �க�� நா� : 17.11.2018

��தைன ��� மாத இத�� ஆ��ய�� அ��லக� ேபா��� ச�தாய�
ெப�யவ�� எ�க��� வ�கா��யா� �க��தவ�மான மைற�த
ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க��� - ��தைன ��� �ற�பா��ய�
ம����� எ��ேர மா��க� அவ�க�� தைலைம�� �ைண
ஆ��ய�களான �வக�ைக ெப�யா� ரா�, ெபா�யாள� இரா.நா.
���ெச�வ�, பாவல� �. அ��தாச�, ��வா� பாகேன� அழேகச� ம���
�ரவல�க� �ைட�ழ ஆ��ய� ெப�மகனா��� மல� அ�ச�
ெச��த�ப�ட�.

அதைன� ெதாட���, �வக�ைக ெப�யா� ரா� ���ைல வ��க,
அ�யா எ��ேர மா��க� அவ�க� தைலைம�� இர�க� ��ட�
நைடெப�ற�. �� . த��மாற� அவ�க� �க��ைன ெந��ப���னா�.

இர�க� ெத���தவ�க� :

1. ��. KS M . ம���� - தைலவ�, ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க� ச�க�

2. ��. இரா.நா. ���ெச�வ� - �ைண ஆ��ய�, ��தைன ���

3. ��. ��வநாத� ேகாபா� - பார�ய ஜனதா க��

4. �� அழ�தா� - ��த� அைம��

5. �மா���ப�� �ைனவ� க.ேமாக� - AARMS, ெசய��� உ���ன�

6. ��.ச�� உதய�மா� - மாவ�ட� ெசயலாள�, �.�.க.

7. �� KRV. இராேஜ��ர� - மாவ�ட� தைலவ�, கா��ர� (SC/St���)

8. �� �ர���த�� - அ��க, காைர��� �ைள

9. ��கேண�- �சாலய� ேகா�ைட



10. ேபரா.�டா�� ராஜா�க� - ேபரா��ய�, அெம��க� க���, ம�ைர.

11. ம���வ� ம.ச��க� - ேமல�ெச�ெபா�மா�

12. ��ம� ��ெமா� அ�பழக� - மாவ�ட� ெசயலாள�, �.�.க.

13. பாவல� அ��தாச� - �ைண ஆ��ய�, ��தைன ���

14. ��. �வான�த� - ெவ����

15. ��.�. ெச�வ��க� - வ�வா� ஆ�வாள�, �வக�ைக

16. �� �த�பர� - காைர���

17. இைளய ெகௗதம� - மா�ல �ைண�தைலவ�, �.�.க.

18. ��.��ச� - ச�க� ேபாரா�, காைர���

19. ேபரா.அரச ��� பா��ய� - ேபரா��ய�, ப�ள���.

20. ேபரா. ேவ��சா� - ேபரா��ய�, அழக�பா ப�கைல�கழக�

21. ��. அர� ேசாம� - மாவ�ட அைம�பாள�, ஆ� ஆ�� காைர���

- ��வாக� ��, ��தைன ���

#3 அ�பா …

அ�பா��� …
��க� ஒ� அ��� ெப�டகெம��
இ��தேபா� ெத�ய��ைல !
இற�த�றேக ���ற�!

அ�பா…..
��க� எ�க� �� ெகா�ட
அ��� அ�கைற�� இ��தேபா� ெத�ய��ைல ;
இற�த��ேப ���ற�!

அ�பா….
அரவைண��� அ�மாவாக��;
அர�� அ�பாவாக��
��க� இ��தேபா� ெத�ய��ைல;
இற�த��ேப ���ற�!



அ�பா…
த�க�� ��க� த�����
ந��ல�� சாதைன எ���
����த நைட�ட� இன� ேபாரா�யா�
வா��த சா�� எ�ப��
இ��தேபா� ெத�ய��ைல :
இற�த ��ேன ���ற�!
நம� ����….
ஆலமரமாக��;
ச�தாய��� ேபா�மரமாக��;
தான��� க�ைண��, ெசய�� �தான��
எ�ேலா�� ஏ���
தைலைம� ப��� ெகா�ட
உ�க� வா��� ப�க�கைள� �ர���பா��க
இ��தேபா� ெத�ய��ைல :
இற�த ��ேன ���ற�!

அ�பா …
உ�க� �ழ�� வாழ �ைன�ேதா�
இ�ேறா உ�க� �ைன��….

- ��ைளக� : இளம� அ��ைடந��,
** �லம� , பா��ய�, �� - �ேரமா**



யா� ெச�த �ைழேயா!

தா�தா…
� எ� கர� ���� சாைல கட�க� ெச�வா�
இ�� அேத வ��� ேத��ேற� தா�தா உ�ைன …!
எ�� ெச�றா� எ�ைன��� - �
இ���� ைத�ய��� ����� ெகா�ள நா� மற�ேத�!
இ�� க���� ��� ெகா�டா�
நா� இ��� த����ேற�…!
நா� எ��� க�ைதக��� �ைழ ���த� � ெச�வா�
யா� ெச�த �ைழேயா!
இ�� நா� உன�� க� �ைன�ேற�!
ெவ�ைமயா� மன� கண��ற�
�ைள�ல� பா�ப�டேத எ�றா��
ெபா�ைமயா� உ�வ� ெச�ேவா� - �
எ� தா�தா எ�ற ெப�ைமேயா�!

-ம�ம� அ��ைடந��



ஆல�ப�� அ�ச�**

ஆல�ப��� �ற�த கால�ெச�ற ��.ேசா.உலகநாத� அவ�க�, அர�ய�,
இல��ய� �த�யைவக�� �ற�பாக �ள��யவ�. அவ� ெச�த ேசைவ
ஆல�ப���� ம��� இ�லாம� நம� ச�க���ேக ெப�ைம
ேச����ற�. ந�ன� த�� இல��ய� பைட�பா�க�� �த�ைமயாக
�ள��யவ�. அவ�ைடய மைற��� ஆல�ப�� �ராம� �ரவண�க�ைத
ெச��� எ�க�� க��� அ�ச�ைய ெத�����ெகா���ேறா�.

தைலவ� : ச. த��மாற�

ெசயலாள� : கா.ெச�வரா�

ெபா�ளாள� : ேவ. �ேவ��ர� ம���

�ரா� ெப�ேயா�க�, இைளஞ�க�.



வண���ேற� தா�தா!

�யநல��லா ��தைன வா�ேய…!
�ய� த���தா� ெப�ெற��த
�ர� த��மகேன!
�யநல��லா ெபா�நல� ெதா�ைட
��தைனயா�� ெகா�ட
ச�க �����த வா�ேய…!
��ல���� ேப���
�ர�� ெவ����� எ����
���ண����� ��தைன��
அ�யா� கா�யமா�
ப������� ெச�ற இல��யவா�ேய…!
ெபய��ேக�றா� ேபா�
உலைக அ��னா� ஆ��
நாதனா� வல� வ�த
அ���க�ேய…!
அ�யா� �க��
உ��ைய அைட�தா��
தைல�கண� ஒ�ைற
தைல�ேக�றாத எதா��தவா�ேய…!
ம��ல�� ஆ��ய
ெதா�� ேபா�ெம��
���லக� ெதா�ைட�
ெதாடர ெச��ேரா…?
தா�தா!
வா��த வய��ைல,
��க�
���� ���தைத
ஏ�க மன��ைல
வண���ேற� தா�தா !

- க���ட� ேப�� :
மா�க� ேச�ராம� க���ப�� (இ) ெப�க��



உ� பயண� �ைறவா��!

ஆல�ப�� த��� ஆழ�கா�ப��
த����� த�தெத�லா� இ���� ���! - �
இ�லாம� ேபானதாேல ேபானத�யா
எ�க� மன� ��ப��!

�த�ய எ����கைள எ�லா� ��� வ��
��தைன ���� இைணய ைவ�தா�!
கத�ய உ�ள�கைள எ�லா� இ��
க���� நைனய ைவ�தா�!

தய�க��� தள���� தாேன ெச��� உத�களா�
எ�ைன� �ைக�க ைவ�த� ப�பாள�!- நா�
த���கட�� ��� ���� �ண�ய ேபாெத�லா�
என�� ��ெத��� த�தவ� �!

த��வா�� நா� பற�பத��� �ற�களா�
இ��தவ� �!
இ�� � இ�லாம�…
�றெகா��த பறைவயா�
��சைட�� ����ேற�!

�����ேப� ��தைனைய� ���ய �
கன�த �ைமேய��
க�கல�க ைவ�����
��பயண� ெச�வெத�லா� ஏைனயா?

ஆைட �ல�� அல�கார க�ைத எ���
அ��க� க�ஞ�க��� ம���ேல
இளெந�ச� எ�ற ெபய�ெசா��
இ�ய க�ைத த�தவ� �!

��ேபா��� க���� களவா�� ைகக�
ச�க� �டமாக� ப�ள�க� ப����! - அ��ர�வ�
தா��த�க� �ற�ப�� ��ேன - உ�
ஏ�கைண எ��� எ���ைன �����!



உ� பைட��க� ெவ�� கா�த� தா��ய
எ����க� அ�ல அ�தைன�� ஆ�த� தா��ய எ����க�!
� ���� ெச�றைதெய�லா� நா�க� �டா� ெச�தேல
உ� பயண� �ைறவா��!

- ெகா���கார�



�ள���� உ�த� �க� ���� ம���

உ�ளைர

ச�தாய ேசைவக�� சாதைனக� பல க��
�����த அ�ண��� ; ெம����த ம�ன���

இர�க�பா பாடைவ�த இர�கம�ற இய�ைகேய
இதயேம உன���டா ? எ� இதய� அ����ேக!

அர�ய� ஆ�ைம�� ச�தாய ேசைவ���
அக�� �க�� மல��� அற� �ைற�� சா��தாேய

இளைம� கால�ெதா�� இ�றள�� இள�ெந�சா�
கள�க�� சா��தைவ கண��ல� அட�காேத!

தா� �ற�த ஆல�ப�� �ராம��� தைலவனா�
தா� சா��த நாடா� ��ன�ேகா�ைட தைலவனா�

ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க� ச�க� தைலவனா�
����ல� ேப�ய�க� ���ெபய�� ��வனனா�!

மாவ�ட த�ம�க� உ�ைம� ச�க� தைலவனா�
�வக�ைக மாவ�ட கா��ர� �ைண� தைலவனா�

�����த எ���ல�� ேந�வ�ைச பைட�ேதானா�
கட�� வ�த பாைதக� கால�தா� அ�யாேத!

உ�ன�ைம அ��ேததா� உவைக�ட� ��வ��
AARMS எ�� ச�தாய ேம�பா��� ச�கம�

வா�நா� சாதைனயாள� ���ன�� வழ��ய�!
வா����பா பா� தா�� வள����� �ற���ற�!

��� எ�ற �ர�தாைய �வளய� உண���டேவ
���பா� அ�யேதா� கா��ய� பைட�தாேய

�வளய� உ�ளவைர � பைட�த பைட��க��
���ெச��� உ�த� �க� ��� இ� சா��யேம!

ச�தாய� ேசைவ�ெகன ெச���தா� எ�றேபா�
சா�வா� இ��த � ச�ர�க� ஆ�னாேய

��தைன ��� எ�ற வ�தைன���ய இத�
மாத�ேதா�� மல���வர ெமௗனமா� உைழ�தாேய!

�வ�� நா�கா��க� ��� ெகா����பாயா?
வ�வ�க�. பலவாக, வைர�� ெந��� ப��தாேய!



எ������� உ� எ��� ஏ�ெகா�� பற�த�ேவ
க�ப���தா� ப��தாேயா கா� உைன ெகா�ட�ேவ!

ம��ைக ெவ����ேல மட�கா ேவ�� ச�ைடேபா��
ெபௗ�யமா� � நட�க நா� பா�ப�� எ�ேபாேதா?

ெமௗனேம உன� ேகாப� �க மல���ேய உ� �பாவ�
எ�ைமேய உன� வா��ைக மன வ�ைமேய உன� ெகா�ைக!

இய�ைக�� உைன ர��ேதா இற�க� ெச�� ஏ���
ெகா�டா� !

இற�தா�� வா����வா� எ�க� இதய�க�� எ�ெற��� �
கல��ய க�க�ட� இ�கா��� உைன �ைத����ேடா�!

�ள���� உ�த� �க� ���� ம��� உ�ளவைர!

- எ��� உ� �ைன�� த��
இரா.நா.���ெச�வ�

��தைன ��� �ைண ஆ��ய�, ெவ���டாள�,
ேச� ெர�நாத ப�டண� (இ���: காைர���)



அழக�பா ப�கைல�கழக� SC/ST ஆ��ய�க�

ம��� அ�வல�க� நல�ச�க� காைர���,

�வக�ைக மாவ�ட�.

E-mail: scstassociationalu@gmail.com

�க� அ�ச� அ�யா, ஆல�ப�� உலகநாத� அவ�க�� ந���,
அவர� ெதாட��� நம� ச�க ��ேனா���, ��ெப�� அ�ஞ�மான
எ��ேர மா��க� அவ�கைள அவர� இ�ல��� ச���க� ெச���
ேபா��, ேபா� இல��ய� ச���� ��ட�க��� ச����� வா��ைப
ெப�� இ���ேற�. அ�யா �க�� �ைறவாக� ேப�வா�. அேத ேநர���
அ�கமான ப�கைள ப�பர� ேபா� �ழ�� �ழ��� ெச�� ெகா�ேட
இ��பா�. எ� ேபா�ேறா��� அவர� ச�க� ��தைன��, எ��தா�ற��
ெசய�ப�� ஆ�றைல� கா�� ேபா� எ�லா� ெப�� �ய�பாக இ����.

க���, ப��க�, அ��� சா�ேறா�க�, இல��யவா�க�,
இய�கவா�க�, அர�ய�வா�க� ம��� ச�க��� அைன�� தர��ன��
ெம��� ப�பாள� ஆல�ப�� ேசா. உலகநாத� அவ�க� இழ�� ெப��
�யர�ைத அ���ற�. அவர� இழ�பா� வா���ற அவர�
���ப�தா����, அவர� ந�ப�க���� அழக�பா ப�கைல�கழக
ஆ��ய�க� ம��� அ�வல�க� ச�க��� சா�பாக ஆ��த இர�கைல��
ஆ�தைல�� ெத����� ெகா���ேறா�.

- ேபரா��ய�. �ைனவ�. ேவ��சா�
அழக�பா ப�கைல�கழக�, காைர���.



கா��ர� சா��� அ�ச�

��னா� ம��ய ��யைம�ச� ப.�த�பர�, ��னா� எ�.எ�.ஏ ��தர�
ம��� �வக�ைக மாவ�ட கா��ர� �ர�க�க� இ��� சட���
கா��ர� சா��� கல��ெகா�டன�



��ன�ேகா�ைட நா� இ�ப��ெர�டைர

�ராம� ஆ� �ரா�ட� ஐ��ய சைப

(அர� ப�� எ�:57)

��ன�ேகா�ைட நா� இ�ப��ெர�டைர �ராம� ஆ��ரா�ட�
ஐ��ய சைப�� ��னா� தைலவ��, ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க�
ச�க��� ��னா� தைலவ��, ச�க ��தைனயாள��, ேதச வரலா���
அ�ேப�க�, ����� �யாக��� ேவ�நா��யா�� ெவ�� ேபா�ற
ப�ேவ� �க���க ��க�� ஆ��ய��, இல��யவா���, யாைர��
க��ெசா� ெசா�லாத ெம��ய மன� பைட�தவ��, அைன��
ம�களா�� பாச�ட� ேபா�ற�ப�டவ�மான எ��தாள� ஆல�ப��
ேசா.உலகநாத� அவ�க�� மைற��� நா��� சா�பாக அ�ச�
ெச���வேதா� அவர� இழ�� நம� ச�க���� ேப�ழ�� எ�ற
ேவதைன�ட� எம� ஆ��த இர�கைல ெத����� ெகா��ேறா�.



ஆ��ரா�ட� �ராமசைப, ேவ�ப��ள�

��ன�ேகா�ைட நா� இ�ப��ெர�டைர �ராம� ஆ� �ரா�ட� ஐ��ய
சைப�� ��னா� தைலவ��, ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க� ச�க���
��னா� தைலவ��, ச�க ��தைனயாள��, எ��தாள��,
எ�ேலா���� இ�ய வராக� �க��தவ�மான ெப�ம������ய ஐயா
ஆல�ப�� ேசா. உலகநாத� அவ�க�� மைற��� எ�கள� க���
அ�ச�…

- ஆ��ரா�ட� �ராமசைப
டா�ட� அ�ேப�க� நக�

ேவ�ப��ள�
க�ல� வ�, �வக�ைக மாவ�ட�



ஆல�ப�டா� க� மைற�தா�

அயரா� பா�ப�ட
ஆல� ப�டா�

அ�பான உலகநாத�
���� ஆ��தா�

கயைமைய ஒ���டேவ
பா� ப�டா�

அயரா� ��தைனக�
��தா� ேவ��

ஆ��ய ரா����
ப�க� ெச�தா�

���த�ைன வரலா���
எ�� ைவ��

�����ட �ள�கானா�
உலக நாத�!

- டா�ட�. மா. ச��க�.



இர�க� ெச��

�வக�ைக மாவ�ட கா��ர� க����� ��னா� �ைண� தைலவ��,
ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க� ச�க��� ��னா� தைலவ��, ச�க
��தைனயாள��, ேதச வரலா��� அ�ேப�க�, ����� �யாக���
ேவ�நா��யா�� ெவ�� ேபா�ற ப�ேவ� �க���க ��க��
ஆ��ய��, இல��யவா��மான, ��தைன ��� மாத இத� ஆ��ய�மான
ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க�� மைற��� ஆ��த இர�கைல�
ெத����� ெகா��ேற�. ேம�� அவர� இழ�� நம� கா��ர�
ேப�ய�க����� ேப�ழ�� எ�பைத�� ெத�����ெகா��ேற�.

- ப. ச��ய����
கா��ர� க��, தைலவ�,

மாவ�ட கா��ர� க���, �வக�ைக



உ� �க� �ைல�� வா��!

இள�த�� ேபா� இதய� ெகா�டா�!
எ����களா� எ�மைலயா� ��றா�!
அ�ண �� அ�வா�த�, ����� �யாக�!
ேபா�� எ�� ைவ�தா�, ெபா�ெவ��� சைம�� ைவ�தா�!
வரலா� இ�ெவன வ��ெப��தா�!
வள�� தைல�ைற�� ��ய ைவ�தா�!
உைட�� ��ைம, உ�ள��� ேந�ைம !
அ���� ேபசா அ��� ெப��கட�!
மா�� ேபானா�, உைட�� ேபாேனா�!
த��� ச�க����, ேப�ழ��!
உ� �க� �ைல�� வா��!
��தைல� ���ைதக�� �ரவண�க�! -

- ச�� . உதய�மா�, S.SC., HDSE
��தைல� ���ைதக� க��, மாவ�ட� ெசயலாள�,

�வக�ைக மாவ�ட� (வட��)



இர�க� ெச��

பல ��க� எ��யவ�, ச�க�ப��� இ��வைர சைள�காதவ�, அர�ய�
ஆ�வல�, ��தைன ��� மாத இத�� �த� ஆ��ய�, ப��க
ெசய�பா�டாள�, ம������ய அ�யா ஆல�ப�� ேசா. உலகநாத�
அவ�க�� இழ�� ஈ�ெச�ய ��யாத�. �வ�ைக (ெத��) மாவ�ட
��தைல� ���ைதக�� க���� சா��� எம� ெச�மா�த �ரவண�க�.

- ��ெமா� அ�பழக�
��தைல� ���ைதக� க��,

மாவ�ட� ெசயலாள�, �வக�ைக (ெத) மாவ�ட�.

இர�க� ெச��

ம�யாைத���ய அ�ண� ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத� அவ�க�
ஒ��க�ப�ட இன��� �ற�தா�� அவ� ச�தாய ��தைனயாள�.
எ�ேலா�ட�� அ���, ேநச�� ெகா�டவராக�� தா� �ற�த ஊ����
ெப�ைம ேச��க த� ெபயேரா� ஊ�. ெபயைர�� ேச���� ெகா�டா�.
ஆல�ப�� எ�� ெசா�னாேல அ�ண� ெபயேர �ைன��� வ��.

தா� �ற�த �ல���� ெப�ைம ேச���� வ�ண� ����ல�தா�
ேபரைவ அைம�ைப ஏ�ப���யவ�. அேதா� டா�ட� அ�ண� அ�ேப�க�
வரலா�� ��தக�ைத பைடய� ெச�தவ�. �ர��� �ைள�ல�
�ல�ெகா��� ����� வரலா� த�தவ�. ேத�ய� எ�ற
ஒ�ைம�பா���� இண�க இ��ய ேத�ய கா��ர� க���� �வக�ைக
மாவ�ட �ைண� தைலவ� பத�ைய அல�க��தவ�. யா�ைடய மனைத��
��ப��தாம� ேபச� ��யவ�. அவேரா� பழ�யவ�க� இ���� வைர
அவ�� இ���றா�. அவ� பைட�த ��க� இ���� வைர எ���
�ைல����பா�. இ��ய ேத�ய கா��ர� (SC) �ைற சா�பாக
���ப�தா����, ந�ப�க����, உற�ன�க���� என�
இர�கைல�ெத����� ெகா��ேற�.

- KRV. ராேஜ��ர�
மாவ�ட கா��ர� தைலவ�, (SC) �ைற, �வக�ைக

இர�க�ெச��

அமர�. ��. ஆல�ப�� ேசா. உலகநாத� கா��ர� க����
��ேனா�யாக��, ஐ��ய நா�க� அ�ேப�க� ச�க ��னா�



தைலவ�க�� எ����கா�டாக வா��தவ�. பல ��கைள எ��யவ�. ஒ�
த�ைத�� இழ�� அவ� ெப�ற ��ைளக���� ெப�ய இழ�� தா�.
என��� அவ�� இழ�� ேப�ழ�பாகேவ உ�ள�.

- மண�ைச V. க��ைபயா, EX-CRPF(Retd)
மாவ�ட கா��ர� தைலவ�, (SC) �ைற, �வக�ைக



அ�ண� அ�ேப�க� ெர�ைடமைல

��வாசனா� ச�தாய ேம�பா��� ச�க�,

(AARMG) காைர���, www.aarms.in

ேதா��� �கேழா� ேதா��க! எ�ப� வ��வ�. � �ற�த ேபா� இ��த
ச�க� ஒ� ��� �ட மாற��ைல எ�றா� � �ற����கேவ ேவ�டா�
எ�றா� ஓ� அ�ஞ�. அவ����ண�க, இ�த� ச�க��� ��ேன�ற���
த�ைன ��ைமயாக ஈ�ப���� ெகா�ட ஒ� ச�க� ��தைனயாள�,
எ��தா�ைம அ�யா ஆல�ப�� ேசா.உலகநாத�. ஆ�த� ேபார�கைள�
ேபால இ�த� ச�க��� �ைரேயா�� ேபான சா�ய, மதவாத ���ைனகைள
ஒ��பத�� ��க� எ���� ெகா�ட ஆ�த� ேபனா. ���� எ�� இ�த�
ச�க�ைத ��ர� ெச�ய �ய���க�. ேம�����க� ம��� ெசா�த�
ெகா�டா�ய ப����ைகைய, ஒ��க�ப�ட ம�க��காக ஒ� ப���ைக
��தைன ��� நட�� ����ண�� ஏ�ப���ய ��க� இ�த ச�க���
���ள�� எ�ேபா�.

நம� ச�க���, �க� ெப��பா�ைம�ன� க�� ப�ல ஆ�வ�
இ����, க�� ெபற இயலாம� வ�ைம���, க�� ெப�ற �ைல��
ேவைல வா���� ப��ய வ�கா��த� அ�ற �ைல��� ெபா�ளாதார
ேம�பா� அைடய இயலாத �ைல��� உ�ளன�. இதைன அைட��
ெபா��� இவ�க��� உ�ய வ�கா�ட ேதா��ய� தா� அ�ண�
அ�ேப�க� ெர�ைடமைல ��வாசனா� ச�தாய ேம�பா��� ச�க�
(AARMS).

த�ைன� ப�� ம��ேம ������ற ம�த�க� வா�� உல��,
உ�க�� த�னலம�ற ேசைவ�ைன� ெப�ைம�ப���� �தமாக
உ�க��� வா�நா� சாதைனயாள� ��� வழ��� �ற����
ம���ேதா�. உ�க�� ஆ�ேயா� இட� பல கட��, �ட���� நா�க�
இ�த�ண��� அ�யா அவ�க��� எ�க�� ெச�மா�த
�ரவண�க��ைன� ெத����� ெகா��ேறா�.

AARMS ச�க ேசைவக� ப�� அ�ய www.aarms.in எ�ற இைணய
தள�ைத� பய�ப���� ெகா�ள��.



FREETAMILEBOOKS.COM

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook,
Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��
����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா� அவ�ைற நா�
ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.



நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��
ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள
“Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�
ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண�
இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���



வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�



���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற
ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���
உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.vinavu.com/


2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���
ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�
தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ����
���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள
ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான
தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����
வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,
க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற அ��க���
�ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��
ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன�� அ���
ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க��� அைனவ����
�ைட�க�ெச�த��.

 

த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல� ����க�
ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க� ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�
ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற ெம�ெபா��க�
உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�



க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம�� வள�கைள
உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�

க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�, ப���
அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள த�ழா�க�
ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய� உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play Books,
GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த� (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த
உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற�� ப�க��க
இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள  kaniyamfoundation@gmail.com ��
��ன�ச� அ����க�.

 

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�, ெம�ெபா��க�
யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%
ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண��� ெசய�கைள��,
இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல� �வர�க�ட�� காணலா�.

க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க� யா��
க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla
ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற
வள�க�, �ைக�பட�க�, ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�,
க��ைரக� யா�� யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள உ�வா���
ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���, உடேன
�வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம�
ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code ஐ
பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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